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SF-Caravan Helsinki r.y.
www.sf-caravanhelsinki.fi  

e-mail: Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi 
Facebook: SFC-Helsinki

SF-Caravan Espoo r.y.
www.sfcespoo.net  

Facebook: SFC Espoo

SF-Caravan Vantaa r.y.
www.sfc-vantaa.fi

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta
Pankki DanskeBank IBAN Fl8080130710176718

Hallitus 4/2016 - 4/2017 Kännykkä
Puheenjohtaja: Kari Koskinen 0400 420 323 
 koskinenvaunussa@gmail.com
Varapuheenjohtaja: Pertti Ruotsi 040 505 5688
	 pertti.ruotsi@saunalahti.fi
Sihteeri: Tarja Mynttinen 040 568 3550
 tmynde@gmail.com
 Sarianna Kotilainen 040 727 6228
 sarianna.kotilainen@luukku.com
 Tuula Lahdenperä 050 313 0587
 tuula.lahdenpera@outlook.com
 Jari Laine 0400 484 190
	 jari.laine@epa-lattiat.fi
 Seppo Pitkänen 040 516 9652
	 seppo.k.pitkanen@kolumbus.fi
Toimitsijat
Jäsenkirjuri: Pirkko Peura 040 525 5210

Matkailuasiamies: Kimmo Oinas

Tiedotus- ja PR-henkilö: Kari Koskinen

Rahastonhoitaja: Tuula Lahdenperä

Jäsentarvikkeet: Jari Laine

Toimikunnat:
Tallitoimikunta (Pehtoori): Jari Laine

Tiedotustoimikunta: Kari Koskinen, Henry von Bell

Internet: Henry von Bell 050 511 9428
 henry.vbell@gmail.com

Turvatoimikunta: Kari Koskinen

Pankki Nordea IBAN FI37 1419 3000 0602 74

Hallitus 2017
Puheenjohtaja Seppo Joensuu 040 166 2195

Varapuheenjohtaja  Juha Rakkola 040 579 2351

Sihteeri Martti Monto 040 846 3384

Rahastonhoitaja Maarit Joensuu 040 519 7377

Tietotekniikka vastaava Kimmo Ruoho

Jäsenkirjuri Seppo Joensuu 040 166 2195

Kalustonhoitaja Martti Lamberg 050 558 1656

Nuorisoasiamies Mika Rosten 0500 945 088

Rakennustekniikka Lauri Pietikäinen 0500 814 549

Tekninen yhdyshenkilö Hannu Kivikoski 050 520 1563

Hallitus 2017  puhelin
Puheenjohtaja Saarikoski Kim 050 438 5133
 kim.saarikoski@welho.com
Varapuheenjohtaja Lindholm Dag 0400 433 131
 dag.lindholm@pp.inet.fi 
Sihteeri/Tiedottaja Ylikorpi Armi 040 750 39 29
 armi.ylikorpi@gmail.com
Jäsenet Björkroth Paul 0400 421 863
 paul.bjorkroth@gmail.com  
 En Anne 0400 427 413 
 Kettunen Anna-Liisa 0400 728 422
 suorela.a@gmail.com 
 Peteri Juhani 0500 615 560
 juhani.peteri@kolumbus.fi 
 Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
 pihlis@iki.fi 
 Sippola Risto 045 260 8680
 sippola47@msn.com

Muut toimihenkilöt
Talousvastaava Ylikorpi Armi 040 750 39 29
 armi.ylikorpi@gmail.com   

Jäsenkirjuri Malleus-Björkroth Mirja  0400 660 378
 mirja.malleusbjorkroth@gmail.com   

Toimintatoimikunnan pj Björkroth Marjo-Riitta  0400 880 378
 marjoriitta.bjorkroth@gmail.com  

Kalustonhoitaja/ Aho Timo 0400 346 443
Ajotaitovastaava timo.aho@gmail.com 

Matkailuasiamies Seppä Jussi 040 356 5510
 jussi.m.seppa@gmail.com 

Kotisivujen ylläpitäjä Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
 pihlis@iki.fi 

Jäsenetualueiden yhdyshenkilöt
Kultahiekka Pihlajamäki Johanna 0400 895 926
 pihlis@iki.fi 
Pääkslahti Sippola Risto 045 260 8680  
 sippola47@msn.com 

Yhdistyksen toimisto Intiankatu 31 C, 00560 Helsinki

Kansainvälinen leirintäkortti, CCI

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alen-
nusta yli 1.500 leirintäalueella 26 Euroopan 
maassa. Useat leirintäalueet edellyttävät mat-
kustajalta jonkinlaista leirintäkorttia. Leirintäkor-
tilla saa yleensä alennusta leirinnästä, ja kortin 
voi jättää pantiksi passin tai henkilökortin sijasta.

Kortti voidaan kirjoittaa SF- Caravan ry:n jäse-
nelle. Kortissa on henkilötietojen (nimi, osoite, 
syntymäaika ja -paikka) lisäksi passin tai hen-
kilökortin numero, kortin myöntämispäivä ja 
myöntämispaikka / viranomainen.

Kortin voi hankkia vuodeksi ja sen hinta on 10 €.

Lisätietoja kortista ja sen eduista voit lukea 
osoitteessa www.campingcardinternational.com.
Kansainvälisen leirintäkortin voit hankkia  
SF- Caravan ryn:n toimistosta Hämeenlinnasta 
ja verkkokaupasta osoitteesta. 
www.karavaanarit.fi/verkkokauppa. 
Verkkokaupasta tilattaessa postikulut vain 3,50 €. 
Toimitus puhelin- tai sähköpostitilauksissa pos-
tiennakkolla. Postiennakkotilauksissa postikulut 
ovat 10 €. Huom! Korttia ei toimiteta ulkomaille.
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Pääkirjoitus
Hyvää alkanutta vuotta!

Eihän tämäkään vuosi alkanut ilman mediamylläk-
kää veroista ja muista sen kaltaisista maksuista.

Tarkoitan tietysti tuota ministeri Bernerin mainiota 
aloitetta tiemaksuista ja sen rahastamistavoista.

Nämä samat asiat olivat joku vuosi sitten esillä, sil-
loin ministeri Kyllösen toimeksiannosta ja muistatte 
varmaan surullisenkuuluisan Ollilan työryhmän 
mietinnön.

Asia on pysynyt ennallaan eli teiden käytöstä 
halutaan rahastaa käytön mukaan. Tämä ei ole 
mikään uusi asia, onhan noita maksullisia siltoja 
ollut olemassa jo historian hämäristä. Tieveroakin 
maksettiin. Köyhtynyt linnanherra saattoi lähteä 
keräämään veroa miekkansa avulla, eikä siinä kul-
kijan auttanut muu kuin maksaa. Nykyään tämä 
kyseenalainen toiminta halutaan ulkoistaa yksi-
tyisille yrityksille ja lopputulos on sama, maksat, 
halusit tai et.

Selitykseksi tarjotaan sitä että kerätty raha käyte-
tään teiden kunnossapitoon ja ehkäpä uusien väylien 
rakentamiseen. Mainiota sinänsä, mutta sopii kysyä 
mihin nyt vuosittain kerätyt seitsemän miljardia 
euroa (7 000 000 000 €) on nyt käytetty, koskapa 
niistä on teihin käytetty vain yksi miljardi. Summat 
eivät ole tarkkoja, mutta tuo on suuruusluokka. 
Kuka uskoo että valtio luopuu tuosta nettoveroker-
tymästä vaikka auto- ja polttonesteveroa väitetään 
alennettavan.

Meille autoilijoille tulee kuitenkin maksettavaksi 
tiet, lainojen korot ja koko rahastussysteemi lisät-
tynä yritysten liikevoitolla. Valtio kerännee vielä 
tuosta välistä arvonlisäveron. Joku tuossa yhtälössä 
mättää ja lujasti, tai sitten vain en ymmärrä hallituk-
sen hienostunutta matematiikkaa.

Kun tuohon lisäksi heitetään vene- ja moottoripyö-
räverot on taas veroruuvia kiristetty ja lujasti. 

Mutta eipä vaivuta epätoivoon, tulee se kesä jossain 
vaiheessa ja ehkäpä poliitikot juoksevat järkensä 
kiinni. Tuohon viimeksi mainittuun ei ehkä kannata 
luottaa kovinkaan paljon.

Terveisin

Kim Saarikoski

Päätoimittaja

Alkanut ”Suomi 100 vuotta” juhlavuosi 2017 avaa todellisen 
tapahtumien aarreaitan matkailuajoneuvoilla liikkuville.  Tapah-
tumia on ympäri Suomea. Niihin voi tutustua netissä osoitteessa 
http://suomifinland100.fi/tehdaan-yhdessa/tulevaa-ohjelmaa/
page/4/.

Poikkeuksellisen lämmin vuodenvaihde keräsi Uudenvuoden 
aattona Helsingin Kansalaistorille ainakin noin 100 000 kat-
sojaa nauttimaan ja seuraamaan yli 300 taiteilijan tähdittämää 
gaalaesitystä ja juhlavaa keskiyön ilotulitusta. 

Pääkaupungissamme vieraileville suomalaisille ja ulkomaalaisil-
le turisteille ilahduttava uutinen on, että Rastilan leirintäalue säi-
lyy Vuosaaressa. Leirintäalueen siirtouhka väistyi, kun Helsingin 
kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa pitää alueen paikoillaan. 
Rastilan kansalaisliikkeellä oli suuri merkitys Rastilan säilymi-
seksi. Rastilan säästyminen paikallaan mahdollistaa matkailijoi-
den majoittumisen ja hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien 
äärellä lähes keskellä Helsinkiä.

Oletko 15-30 vuotias? Haluaisitko viettää erilaisen pääsiäisen 
Ranskassa yhdessä leirintämatkailua harrastavien nuorten kans-
sa? Vuoden 2017 FICC nuorisorallyn järjestäjinä toimivat tänä 
vuonna britit paikkana on La Haye-Du-Puits Ranskan Norman-
diassa 13.-17.4.2017.  Järjestäjillä on paljon kokemusta ja loppu-
tulemana on varmasti hauska tapahtuma. Osallistumismaksu on 
60 euroa henkilöltä. Lisävuorokaudet ennen ja jälkeen tapahtu-
man, veloitus 5 euroa/vuorokausi/henkilö. Ilmoittautuminen ta-
pahtumaan on suoraan järjestäjille, tarkemmat tiedot tapahtuman 
Facebook sivuilla (67th FICC  Youth rally 2017)

Matkailuajoneuvotuojat ry TIEDOTE 2.1.2017: Matkailuajoneu-
vokauppa kasvoi vuonna 2016. Matkailuajoneuvokaupan vuosi 
2016 oli positiivinen ensirekisteröinneillä mitaten. Toimialan 
ensirekisteröinnit kasvoivat edellisestä vuodesta reilut 6 % (89 
kpl), jota voidaan pitää kohtuullisena tuloksena huomioiden 
haasteellisen toimintaympäristön. Ensirekisteröinnit painottuvat 
edelleen kevääseen ja alkukesään. Huhti- heinäkuussa rekisteröi-
tiin 56 % koko vuoden myynnistä. Tilanteeseen vaikuttavat teh-
taiden toimitusajat ja käyttäjien toivomukset rekisteröintiajasta. 
Matkailuautojen kokonaismyyntimäärä päätyi 937 kappaleeseen, 
joka on lähes 18 % viime vuotta enemmän. Matkailuvaunujen 
myynti ei piristynyt alkukesän hyvästä myynnistä huolimatta, 
kokonaismyynnin päätyessä 545 kappaleeseen, joka on vajaat 
9 % (52 kpl) viime vuotta pienempi.
( Lähde Antti Siljamäki Toiminnanjohtaja Matkailuajoneuvotuojat ry)

Matkailuajoneuvo on kätevä väline päästä rauhaan ja lepoon tai 
keskelle hulinaa ja tapahtumia. Espoon yhdistyksen sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään tänä vuonna Helsinki Caravanin 
tiloissa maanantaina 29.5.2017 kello 18.30. Tervetuloa. Suun-
nitellaan vaikkapa kesän yhteisretkiä juhlavuoden tapahtumiin. 
Ryhmässä on aina rento meininki.

Hyvää alkanutta vuotta 2017

Matkailuajoneuvokauppa enteilee varovaista 
käyttäjien kasvua

Seppo Joensuu
SF- Caravan Espoo ry Puheenjohtaja
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Caravanterveisin 
Kim Saarikoski

SF-Caravan Helsinki ry 
puheenjohtaja

Kari Koskinen
SF-Caravan Vantaa Ry puheenjohtaja

Saimme tässä hiljakkoin hyviä uutisia Rastilan Leirintäaluees-
ta. Alue tulee toimimaan nykyisellä paikallaan ainakin kolme 
vuotta ja päätöksessä on myös maininta siitä, että aluetta ei saa 
lopettaa ennen kuin sen tilalle on saatu vastaava alue. Tämähän 
ei suoraan yhdistystämme koske, harvoin me helsinkiläiset siel-
lä yövymme . Asia on kuitenkin toinen muiden karavaanarei-
den kohdalla, ovathan satamamme merkittäviä reittejä muualle 
Eurooppaan tai sieltä tänne. Useimmiten matkailija viivähtää 
Helsingissä useamman vuorokauden ja jokainen täällä yöpyvä 
jättää kaupunkiimme niitä kipeästi kaivattuja turismieuroja. 
Nettona kukaties enemmän kuin Guggenheimistä olisi saatu 
kasaan. 

Alkavana vuonna toimintamme on varsin perinteistä yhdis-
tystoimintaa. Vuoden oikeastaan ensimmäinen tapahtuma on 
Pilkkikilpailu Messilässä. Jos ei viitsi lähteä matkailuajoneu-
volla liikkeelle, voi tapahtumaan osallistua myös päiväkäynnin 
muodossa. Ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.

Olemme järjestämässä liikenne- ja leirintäturvallisuuteen liitty-
viä keskusteluiltoja toimistollamme jopa enemmän kuin viime 
vuonna. Ajoharjoittelutapahtuma on ohjelmassa myöhemmin 
keväällä totuttuun tapaan. Kannattaa osallistua vaikka olisi 
omasta mielestään konkari, varsinkin jos matkailuajoneuvo on 
viivähtänyt kausipaikalla pitempään. 
Kesän alussa on vuorossa Pääkstock. Eipä taida olla kyseessä 
nuorisotapahtuma nimestään huolimatta vaan pikemminkin 
1970-luvun rock-henkinen tapahtuma. Itse olin silloin teini-
iässä ja kaikki ne biisit säväyttävät edelleen. Tulkaapa mukaan 
fiilistelemään.

Syksymmällä omia tapahtumiamme on vähemmän mutta koko 
ajan on jotain toimintaa. Kannattaa tutustua tarjontaamme so-
siaalisessa mediassa eli Facebookissa.

Hyvää matkailuvuotta 2017
Vanha vuosi on taas saatettu loppuun ja olemme viettäneet perin-
teiset pikkujoulun ja uuden vuoden vastaanotot Tallilla. Jouluna 
Yliset oli täynnä väkeä ja saimme nauttia Ninan valmistamaa 
hyvää jouluruokaa. Tästä iso kiitos Ninalle ja apujoukoille! Uute-
navuotena oli perinteinen vastaanotto Ylisillä ja illalla tanssittiin.

”Tarja Tuulikki Tallin hengetär” eli Tarja Malm on vuosikymme-
niä pitänyt huolta tallilaisten hyvinvoinnista, kokkaamalla hyvää 
ruokaa ja leipomalla herkullisia leivonnaisia. Hallitus päätti antaa 
tästä pyyteettömästä työstä tunnustusta luovuttamalla Tarjalle 
pikkujouluissa symbolisen pahkasta valmistetun Tallin soppa-
kauhan. Tarjalle vielä suuret kiitokset, johon varmasti jokainen 
tallilainen yhtyy.

Sinikka ja Seppo Pitkänen valittiin vuoden karavaanariperheek-
si. Pikkujoulujen aikaan he olivat matkoilla, joten kiertopokaali 
luovutettiin heille vasta uudenvuoden yhteydessä pidetyssä tref-
fipalaverissa. Onnea ja kiitokset Sinikka ja Seppo.

Uusi vuosi on alkanut ja nyt on aika katsoa rohkeasti tulevai-
suuteen.

Ylisillä pidetyssä treffipalaverissa oli mukava joukko uusia, sekä 
vanhempia tallilaisia ja palaverissa sovimme viisitoista upeaa 
tapahtumaa vuodelle 2017. Uutena tapahtumana järjestämme 
Darts- ja tikkatapahtuman, jolloin saamme opastusta Dartsin 
harrastukseen alan asiantuntijoilta. Omasta lehdestämme löydät 
täydellisen treffilistan ajankohtineen. 

Loppiaisena saimme Etelä-Suomeenkin lumipeitteen ja napa-
kat pakkaset. Netistä seurasin tuolloin monia keskusteluja, jotka 
koskivat matkailuajoneuvojen lämmittimien ongelmia. Laitteet 
eivät käynnistyneet tai pakkanen aiheutti muita käyntihäiriöi-
tä. Uusimmissa ajoneuvoissa on paljon herkkää elektroniikkaa, 
jotka helposti reagoi kylmään ja kosteaan ilmaan. Netin keskus-
telupalstoista onkin muodostunut tehokas kanava saada nopeasti 
apua ongelmiin kun huoltoliikkeet ovat kiinni. Täytyypä itsekin 
muistaa ne perusopit kosteudenpoistosta ennen kun vaunu jäte-
tään kylmäksi.

Toivottavasti tulee vielä lisää lunta, niin saamme Vantaan Tallin 
maastoon hyvät hiihtoladut. Itse haluaisin tänä talvena kävellä 
lumikengillä umpihangessa, saattaisipa tuo olla kokeilemisen 
arvoista.

Vantaan Tallin maisemat ovat hieman muuttuneet viime kesästä. 
Naapurimme kaatoi metsää grillikodan takaa ja osa sienimaastos-
ta varmaan menetettiin, mutta tilalle saimme ilta-auringon. Terve 
tuloa Vantaan Tallille katsomaan uutta ilta-aurinkoamme.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää alkanutta Vuotta 2017!

Talvinen tervehdys Vantaan tallilta
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Tervetuloa Lomapalveluun Myllylammelle!

Varuste-
paketti

12.000€

Tabbert-vaunuja
laaja valikoima
Nummelassa!

Weinsberg
Caraloft.
Ennennäkemätön 
hinta-laatusuhde.

Knaus
Sandinavian Selection.
Uusi mallisarja,
vain pohjoismaihin
valmistettava talvivaunu. 

www.lomapalvelu.fi :

Puh. 045 277 3251
Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela

Huikea matkailuautokampanja!

Knaus Sun Ti Platinum -kampanja:
Kaksoispohjalla ja Alde-vesikeskuslämmityksellä varustettu luxusluokan matkailuauto
alk. 74.980 € sis. noin 12.000 € varustepaketin!
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Pikkujoulurauhaa Tallilla

Joulukuusen koristelua
Ylisillä valmista juhlaa varten

Haastateltavana joulupukki

Jouluherkkuja parhaimmillaan

Joulupukki jakaa lahjat

Haastateltavana joulupukkiHaastateltavana joulupukkiVäkeä tupa täynnä
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Jäsenyys 
Jäsenyydestä ja jäsenkaudesta on tullut 
viime aikoina runsaasti kyselyitä jäsen-
kirjurillemme, jonka vuoksi tässä hieman 
kertausta asiasta. 

Järjestäytyneistä karavaanareista löytyy 
sekä varsinaisia että rinnakkaisjäseniä. 
Varsinaisen jäsenen liittymismaksu on 
tällä hetkellä 46,00 euroa. Se sisältää jä-
senyyden valitun jäsenyhdistyksen kautta 
SF- Caravan ry:een, eli liittoon, jäsennu-

merotarrat, kuusi kertaa vuodessa ilmes-
tyvän Caravan- lehden, Leirintäoppaan 
ja kaikki valtakunnalliset jäsenedut. Jä-
senyys on voimassa liittymisestä vuoden 
eteenpäin ja liitto lähettää jäsenilleen au-
tomaattisesti uuden, seuraavaa jäsenkautta 
koskevan jäsenmaksulaskun. 

Rinnakkaisjäsenen liittymismaksu on 
13,00 euroa. Se sisältää varsinaisen jäse-
nen jäsenyhdistyksen kautta jäsenyyden 
SF- Caravan ry:een, eli liittoon, jäsenkor-

tin ja kaikki valtakunnalliset jäsenedut. 
Rinnakkaisjäsen ei saa omaa Caravan- 
lehteä, sillä lehti postitetaan ainoastaan 
varsinaisille jäsenille. 

Rinnakkaisjäsenen jäsenkausi on aina 
varsinaisen jäsenen jäsenkaudesta kolme 
kuukautta myöhäisempi, liittymisajankoh-
dasta riippumatta. Rinnakkaisjäseneksi 
kannattaa siis liittyä vasta silloin, kun 
varsinainen jäsen on jo maksanut vuosit-
taisen jäsenmaksunsa. Rinnakkaisjäsenen 
on asuttava samassa taloudessa varsinai-
sen jäsenen kanssa. Jos osoite on eri kuin 

Silmäys alkaneeseen vuoteen 2017
Glögtilaisuudessa katsotiin ahkerasti kuvia ja juteltiin

Glögtilaisuudessa täytettiin myös reunapaikat

1

Adria_Ekaanarit_180x130.indd   1 3.1.2017   13.32
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Kokouskutsu
SF-CARAVAN ESPOO ry:n

sääntömääräinen kevätkokous pidetään

maanantaina 29.5.2017 klo 18.30
Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, 
Mestarintie 2, 01730 VANTAA 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
4 §:n määräämät asiat.

Kahvitarjoilu ennen kokousta.

Tervetuloa!
SF-Caravan Espoo ry:n hallitus

HELSINKI

SF- CARAVAN HELSINKI ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

pidetään 17.5.2017 
kello 18.00

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, 
Mestarintie 2, 01730 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen  
sääntöjen 4 § määräämät asiat.

Jäsenkorttien tarkastus alkaa klo 17.30.

Pullakahvit tarjotaan ennen kokousta.

Tervetuloa!
SF- Caravan Helsinki ry:n hallitus

Kokouskutsu

KOKOUSKUTSU

SF-Caravan Vantaa ry:n sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS

pidetään 29.4.2017  klo 13:00
Vantaan Tallilla

Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 12:30
Kokouksessa käsitellään sääntöjen sille määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus   

varsinaisella jäsenellä, ei jäsenyyttä hyväksytä.
Rinnakkaisjäsenellä on jäsenyhdistyksensä vuosikokouk-

sessa samanlainen äänivalta kuin varsinaisella jäsenellä.

Mikäli jäsen jostain syystä katkaisee jäsenyytensä ja myö-
hemmin taas liittyy jäseneksi, veloitetaan häneltä uudelleen 
liittymismaksu 46 euroa, vastaavasti 13 euroa. Jäsenyyden 
ylläpitäminen tulee siten edullisemmaksi, jos harrastusta ei ole 
tarkoitus lopettaa kokonaan. 

Toimintaa vuonna 2017
Nipsukerho on jo aloittanut alkaneen vuoden toimintakauden 
järjestämällä kuukausitapaamisiaan toimistolla.

Turvallisuutta koskevat keskusteluillat jatkuvat taas 
15.2.2016 kun Jiri Kattelus SF- Caravan ry:n Leirintä- ja 
turvatoimikunnasta tulee kertomaan meille liikenteestä.                                              
Maaliskuussa on viikonloppuna 10.-12.3. tarkoitus pilkkiä 
Messilässä, jos vain jäätilanne sen sallii. Mikäli jäätä ei jostain 
syystä ole, hoidetaan pilkkiminen toimintatoimikunnan vara-
suunnitelman mukaisesti.   

Kevään korvalla järjestetään myös tulevan kesän kansain-
välisiä tapahtumia koskeva matkailuilta. Merkitse siis kalen-
teriisi päivä 14.3.2017. 

Pääkslahden ja yhdistyksen välinen aluesopimus täyttää tä-
nä vuonna 40 vuotta. Merkkipaalua juhlistetaan Pääkslahdessa 
26.-28.5.2017 järjestettävillä 1970-lukuhenkisillä Rokkitref-
feillä, jonne pääesiintyjäksi on saatu Bridges of Rock-yhtye. 

Yhdistys on varannut lippuja Peacock-teatterin musikaalin 
”Kirka- surun pyyhit silmistäni” 1.4.2017 esitykseen. Lippuja 
on vielä jäljellä nopeille varaajille.

Tapahtumien ilmoitukset toisaalla tässä lehdessä. 

Myytävät tuotteet
Yhdistyksellä on jo monen vuoden ajan ollut myynnissä erilai-
sia jäsentuotteita. Kaupastamme löytyy pinssejä, yhdistyksen 
lippuja, tarroja, t-paitoja ja fleece-takkeja.  
Löydät tuotteemme kotisivuiltamme osoitteesta www.sf-cara-
vanhelsinki.fi/myytävät tuotteet. 
Liiton tuotteet löytyvät liiton kotisivujen etusivulta kohdas-
ta ”Kauppa”. Tilaukseen lisätään verkkokaupasta tilattaessa 
postikulut 3,50 euroa ja suoraan liiton toimistoa tilattaessa 
postikulut 10 euroa. Verkkokauppaa kannatta siten suosia.

Muuta
Joulukuinen glögitilaisuus keräsi toimis-
ton taas täyteen karavaanareita muistele-
maan menneitä ja suunnittelemaan tulevia 
reissuja. 
Yhdistys sai tilaisuudessa arvokkaita lah-
joituksia: Tea Andersson lahjoitti maalaa-
miaan tauluja palkinnoiksi yhdistyksen 
tuleville treffeille, Pirjo ja Jussi Seppä 
lahjoittivat yhdistykselle FICC Rallyn 75- 
vuotisjuhlakirjan ja Iris ja Sture Lundqvist 
lahjoittivat yhdistykselle lisää arkistojensa 
aarteita. Kiitämme arvokkaista lahjoituk-
sista!

TEKSTI: ARMI YLIKORPI
KUVAT. HELSINGIN YHDISTYKSEN KUVA-
ARKISTO
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Brunon eli Jari Pehkosen riehas ilta päättyy ikävästi, Irma Vanne 
eli Vuokko Hovatta, Aimo Rykämö eli Antti Peltola ja Airi 
Rykämö eli Vappu Nalbantoglu tutkivat kissaa

Insinööri Vaara eli Pekka Huotari toteaa Alli Rygseckin eli Aino Sepon 
olevan kuollut. Taustalla Airi Rykämö eli Vappu Nalbatonglu ja Amali 
Rygseck eli Leena Uotila

Kokki eli Risto Kaskilahti, Virta eli Iikka Forss ja Palmu eli Mikko 
Kivinen tutkivat kuuluisaa Punaista kirjaa

Komisario Palmu eli Mikko Kivinen kuulustelee Bruno Rygseckin omaisia

Lounas Kämpissä innoittaa Kokin eli Risto Kaskilahden laulamaan

Murhaaja Amalia Rygseck eli Leena Uotila on jäänyt kiinni

Palmu kuulustelee Batleria jota esitti Eero Saarinen

Palmu löytää Irma Vanteen eli Vuokko Hovatan ja kirjailija Laihosen 
eli Kalle Pylvänäisen hiilikellarista
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”Murha- sanoi Palmu hajamielisesti, murha on kaikista rikoksista 
lopullisin ja ratkaisevin, sillä sitä ei saa koskaan sovitettua”

Mika Waltari
Mika Waltari kirjoitti elämänsä aikana monenlaisia teoksia suu-
rista maailmanhistorian teemoista aina oman aikansa kans-
sakaupunkilaisista. Waltarin kynästä on syntynyt tiiliskiviro-
maaneja, pienoisromaaneja, salapoliisikertomuksia, näytel-
miä, elokuvakäsikirjoituksia ja sarjakuvatekstejä. Romaaneista 
maailmanlaajuisesti tunnetuin lienee vuonna 1945 ilmestynyt 
”Sinuhe egyptiläinen”.
Mika Waltarin kirjoittama ”Komisario Palmun erehdys” ilmestyi 
vuonna 1940. Palmu-sarjan on sanottu edustavan perinteistä 
salapoliisiromaania, joiden kulta-aikana on pidetty 1920-1930 
lukuja. Mika Waltari tunsi salapoliisiromaanin perinteen ja osasi 
käyttää sitä luovasti. Klassisen salapoliisiromaanin sankarina 
Palmulle on tärkeä mitellä älyllään rikollisen kanssa.  Palmu-
romaanit ovat saaneet lukijoita maailmallakin, sillä teoksia on 
käännetty seitsemälletoista kielelle. Ensimmäinen Palmu- kirja 
käännettiin heti ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja englanniksi. 

Palmu erehtyi teatterin lavalla
Toimintatoimikunnan tämän syksyn teatteripäivän valinta osui 
lauantaille 12.11.2016. Näytökseksi oli siis valittu Areena-teatte-
rissa ensimmäistä kertaa näyttämöllä esitettävä Mika Waltarin 
”Komisario Palmun erehdys”. Ohjauksesta vastasi Joel Elstelä 
ja komisario Palmuna nähtiin Mikko Kivinen.

Komisario Palmu erehtyi

Premium-luokan priimus

www.kabe.se/� 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta, kun Kaben 
perustaja Kurt Blomqvist rakensi ensimmäisen Kaben. 

Naapuri vei sen hänen käsistään, mutta osaava mies rakensi 
toisen päästäkseen perheensä kanssa lomamatkalle.

Vuosikymmenien aikana Kabesta on luotu skandinaavinen 
vapaa-ajan asumisen design-tuote, jonka asumismukavuus 
ja tekninen toimivuus ovat huippuluokkaa. Kun vaadit pa-
rasta laatua ja loistavia ominaisuuksia Kabea et voi ohittaa. 

Lämpimästi tervetuloa Kabe-kaupoille.

TM i910     TM 880          TMCrossover TM 740 Hacienda Imperial Royal        Jalokivi   Classic

Näytelmän toteutus on varmasti ollut haastava, sillä suurin osa 
yleisöstä on nähnyt Matti Kassilan ohjaamat Palmu-elokuvat ja 
siten tiedostamattaan vertaavat näyttelijöiden työtä Joel Rintee-
seen, Matti Raniniin ja Leo Jokelaan.

Näytelmän kolmikko Mikko Kivinen, Iikka Forss ja Risto Kaski-
lahti hoitivat tehtävänsä kuitenkin loistavasti. Upean suorituksen 
teki myös Leena Uotila joka esitti Amalia Rygseckiä kuuluisa sa-
teenvarjo kädessään. Näyttelijöiden sanaton kerronnan eteen-
päin vieminen oli huikeaa ja kirvoitti yleisöltä monet naurut.

Näytelmän juonihan on valtaosalle tuttu: varsin huonoa elämää 
viettävä, rikkaan suvun vesa Bruno Rygseck löytyy eräänä aa-
muna hukkuneena kylpyaltaastaan. Palmu toteaa kyseessä 
olevan ilmiselvä murha, mutta hänet määrätään lopettamaan 
tutkimukset jo alkumetreillä. Asia saa uuden käänteen, kun 
Brunon kohta entinen vaimo juo myrkkyä ja kuolee. Murhaaja 
jää lopulta kiinni Kämpissä vietetyn kostean lounaan ja monen 
ihmeellisen käänteen jälkeen. 

Teatterin jälkeen kokoonnuimme ruokailemaan yhdessä Jut-
tutuvan lihapatojen ääreen, josta sitten hajaannuimme kuka 
mihinkin lauantain viettoon.

Kiitos kaikille mukavasta seurasta! 

TEKSTI: ARMI YLIKORPI, 
KUVAT: HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI/ HENRIK SCHÜTT, 
LÄHDE: JÄRVELÄ JUHA JA VALLITTU MARJO: KOMISARIO PALMUN JÄL-
JILLÄ,2014

Komisario Palmu eli Mikko Kivinen kuulustelee Bruno Rygseckin omaisia
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www.nct2017.fi

Pohjoismaiset karavaanipäivät

KANSAINVÄLISESTI KOTIMAASSA 2017 
Kunnianosoituksena 100-vuotiaalle Suomelle  
NCT avaa ovensa maailman kaikille karavaanareille.  
Liput myynnissä nyt. Varaa omasi!
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Kun Suomi juhlii 100-vuotiasta it-
senäisyyttään koko vuoden 2017, 
kokoontuvat karavaanarit ympä-
ri Pohjolan ja Euroopankin heinä-
kuussa Kokemäen Pitkäjärvelle. 
Mutta mistä oikein on kyse?

Pohjoismaiset Karavaanipäivät, Nordisk 
Camping Träff on järjestetty jo 53 kertaa, 

viimeksi Norjan Seljordissa viime heinä-
kuussa ja vuonna 2017 on taas Suomen 
vuoro. Tapahtuma järjestetään nyt monelle 
matkailijalle tutulla Pitkäjärven suurleiri-
alueella, jonne rakennetaan yli 400 yksi-
kön väliaikainen leirintäalue oheispalve-
luineen. Tapahtuman paikallinen toteuttaja 
on monelle tuttu SF-Caravan Kokemäen 
Seutu ry, joka ylläpitää suurleirialueeseen 
rajoittuvaa mainiota Pitkäjärven SFC-

aluetta. NCT2017 avaa porttinsa 
sunnuntaina 9.7.2017 ja on kes-
toltaan perinteinen, viisi yötä 
ja kuusi päivää eli tapahtuman 
ulosajo on lauantaina 15.7.2017.

Tapahtumaviikkoon mahtuu pal-
jon. Ohjelmatiimi kattaa kaikille 
tarjolle niin perinteisiä karavaa-
narikujeita kuin sitten uusiakin 
ohjelmanumeroita. Unohtamatta 
kortteleiden pitkiä pöytiä, ravin-
tolateltan elävää musiikkia ja 
muuta vauhdikasta ohjelmaa, jo-
ta on tarjolla myös nuoremmalle 
väelle. Ja koska harva karavaa-
nari malttaa viettää aikaansa 
vain leiritulien äärellä, tehdään 
Kokemäeltä useita opastettuja 
retkiä, tutuksi tulee mm. Unes-
con maailmanperintökohde 

Vanha Rauma ja Selkämeren puolustuk-
sen entinen tukikivi, Kuuskajaskarin lin-
nakesaari. Lähiseudun kohteista mainitta-
koon kokemäkeläiset matkailutilat, joista 
Anttilan tila on tunnettu lisäaineettomista 
marmeladeistaan, omista limonadeistaan 
ja monesta pienestä makupalastaan. Lä-
hialueen tutustumiskohteisiin pitää toki 
lukea myös Pori, jossa vain 45 kilometrin 
päässä Pitkäjärveltä soi samaan aikaan 
Pori Jazz.

KANSAINVÄLISESTI KOTIMAASSA 2017

Kokemäen Kolli - Kokemäen kaupungin 
maskotti

Treffialua on kangasmaastoa

NCT2017 aluekartta
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Aiheina: tulevan kesän NCT2017/Nordic Rally 
ja tietenkin muu matkailu sekä kotimaassa että ulkomailla.

Lisätietoja: Jussi Seppä, puh. 040 356 5510, jussi.m.seppa@gmail.com.

On jälleen aika antaa ajatuksen viilettää hetkeksi tulevaan kesään.

Helsingin yhdistys järjestää jo perinteiseksi tulleen

keskustelutilaisuuden toimistolla 
14.3.2017 klo 18.00.

Caramba on tärkeä osa pohjoismaista 
yhteistyötä. Tapahtumaviikon torstaina 
ratkaistaan matkailuajoneuvon taitoajon 
Pohjoismaiden mestaruus. Kisa käydään 
Kokemäen keskustassa ja tännekin pää-
see Pitkäjärveltä kätevästi NCT2017 bus-
sikyydillä. Vauhdikkaan torstain päättää 
mahdollisuus syödä yhdessä Satakunta-
lainen Pitopöytä tai ainakin sen herkulliset 
tuotteet.

Eikä siinä kaikki, kuten mainoksessa aina 
todetaan. Koska Suomi juhlii tasalukua 
100, on perinteinen tapahtuma päätetty 
avata kaikille maailman karavaanareil-
le. Nimellä Nordic Rally on tapahtumaa 
markkinoitu jo parin vuoden ajan kansain-
välisille sisarjärjestöillemme. Vastaanotto 
on erittäin innostunutta ja tiedusteluja on-
kin tullut lähes kaikista Euroopan maista. 
Tulijoita on, se on jo nyt varmaa. Paik-
koja on vain rajoitetusti ja nyt myynnissä 
oleva A-alue tulee täyttymään nopeasti. 
Itse tapahtumaan ilmoittautuminen teh-

dään yhteistyössä Ticketmaster-palvelun 
kanssa eli ostoprosessi on aivan vastaava, 

kun ostaisit lipun konserttiin tai urheilu-
tapahtumaan. Eikä hintakaan päätä hui-
maa, alkaen 220 euroa ja sisältäen kahden 
aikuisen yksikön ynnä mahdolliset mu-
kana kulkevat lapset tai lapsenlapset. Ja 
lapsille on aivan oma ohjelmansa, luvassa 
on vauhdikkaita temppuratoja, NCT2017 
muiston nikkarointia, diskoa ja tanssia 
eikä unohtaa saa, että itse Pitkäjärven Va-
paa-ajankeskus on ulkoilusta ja urheilusta 
nauttivalle mitä mainioin alue.

Lisätietoja NCT2017 – Nordic Rally ta-
pahtumasta mm. tapahtuman kotisivuilta 
www.nct2017.fi  ja muista tykätä ja seu-
rata meitä myös Facebookissa!

Kortteleissa järjestettävät pitkät pöydät kuuluvat treffien ohjelmaan

Pohjoismaiset Caramban mestaruuskilpailut tullaan ajamaan Kokemaen keskustassa

TEKSTI: TIMO TARVAINEN
KUVAT: ARMI YLIKORPI
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Kortteleissa järjestettävät pitkät pöydät kuuluvat treffien ohjelmaan

Otin vastaan toivomuksen kirjoittaa 
Pääkslahden alkutaipaleelta, mutta jos 
olisin silloin tiennyt, että päiväkirjani 
seitsemänkymmentä luvun loppupuolel-
ta on hävinnyt, en olisi suostunut tähän 
kirjoitushommaan. Mutta nyt täytyy vaan 
muistella.

Silloisen puheenjohtajan korviin oli kii-
rinyt tieto, että Vihdissä on tarjolla mah-
dollinen matkailuvaunuille sopiva alue 
Helsingin yhdistyksen karavaanareille. 
Niinpä syksyllä 1976 silloisen johtokun-
nan jäseniä lähti katsastamaan aluetta, 
Reijo Numminen, Raimo Nieminen, Ahti 
Lehtonen, Sture Lundqvist ja allekirjoit-
tanut tapasivat Pääkslahden mäellä Irja ja 
Pertti Lemmetin. 

Alue näytti mukavalle, oli järvenrantaa ja 
peltosarkoja asetella vaunuja. Kaikkien 
mieleen jäi tunne, että tästä tulisi jotain 
näkyvää. Samana vuonna kirjoitettiin so-
pimus ja asiat lähtivät luistamaan. Syk-
syllä ensimmäisille treffeille leiriydyttiin 
ihan järven rantaan.

Talvella vaunut saatiin pellolle Tipulan 
alapuolelle ja talkooväkeä ilmestyi tref-
feille töihin. Kanat olivat saaneet lähteä ja 
nyt päästiin Tipulan korjaamiseen, lautoja 
ja levyjä kannettiin, vanhoja seiniä uusit-
tiin ja korjattiin, töitä tekivät isäntäväki 
ja sen ohella karavaanaritkin. Lapsetkin 
olivat innolla mukana talkoissa  olihan 
sieltä tulossa tilat myös heille. Vihdoin-
kin Tipula oli saanut uusia seiniä ja maalia 
pintaansa ja meille valmistui lämmin si-
sätila. Lapset ja nuoret saivat yläkerran ja 
viihtyivät tilassa niin hyvin, että joku nuo-
ri oli nukahtanut, siis viettänyt yönsäkin 
siellä. Helsingin 25- vuotishistoriikissa lu-
kee ” Luovutettiin yhdistyksen varoja 200 
markkaa Pääkslahden alueen sisätilojen 
verhojen hankintaa varten. Ajatella!” että 
näin pääsimme ostamaan verhokangasta 
ja pääsin ompelemaan verhot. 

Pääkslahden aluekuvaa 1970 luvulta

Tipula vuonna 1974

Pääkslahti

HelluntaisoututunnelmaaTarinaa Pääkslahden alkuajoilta



16

Alueen navetassa oli sikala ja lapset in-
nokkaana halusivat katsomaan possuja, 
vaikka haju oli aika vahva.

Avajaiset pidettiin maalis-huhtikuun 
vaihteessa 1978, vuonna 1979 pidettiin 
Talvipäivät, joihin osallistui paljon vau-
nuja. Pitkäaikainen liiton puheenjohtaja 
Börje Tengsrömkin vaimoineen osallistui 
päiville ja sinä vuonna lunta oli paljon. 
Myöhemmin järjestettiin Lastentreffejä, 
Helluntaisoudut, jossa venekunnat kilpai-
livat paremmuudesta, se oli pitkäikäinen 
teematreffi alueella. Hyväntekeväisyys-
treffejä on järjestetty useamman kerran, 
varoja on kerätty mm. Medi-Helin hyväk-
si. Treffin aikana vieraili kopterijoukkue 
alueella ja lapset ja aikuiset saivat tutustua 
kopteriin.

Alueelle rakennettiin jossain vaiheessa 
lentopallokenttä ja pelaajia riitti. Irja- rou-
va järjesti meille sieni-ja marjaretkiä. Vi-
herpeukalot saivat sormensa multaan, kun 
alueelta sai vuokrata pienen kasvimaan. 
Tehtiin skeittirata ja pienoisgolfrata. 
Olimme innokkaita laulajia ja yhteislau-
lutilaisuuksia järjestettiinkin usein, jopa 
hanurin säestyksellä. Synttäreitäkin juh-
littiin niin yksityisiä kuin yhdistyksienkin.

Helluntaisoudut 1981 Pääkslahti

Lasten ohjelmaa 
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Yhdistyksiimme liittyneet jäsenet
Tervetuloa!

119103 Joki Mari
157520 Orre Saija
157532 Pellikka Hannu
157548 Kiviaho Helge

  21650 Harjumaaskola Kyösti
  30610 Suomi Ilpo
  82418-1 Peräoja-Saarinen Raili
115094-1 Kuusisto Terttu
113717 Rinne Marja-Leena
113717-1 Rinne Pertti
120409 Leminen Marjaleena
122407-0 Karen Kati
139126 Samppa Petra
149744 Rumessen Elen
156226-1 Kannisto Ira
157361 Alasaari Jorma
157392 Helin John 
157400 Silventoinen Markku
157411 Renman Christian
157423 Kauppinen Sami
157458 Laaksonen Seppo
157473 Nurminen Erkki
157482 Juurikas Jari
157482-1 Kukkaro Jaana

HELSINKI

157350 Kokkonen Reetta
157529 Kuivaniemi Tero
099194 Lehtonen Arvo
157497 Pohjolainen Markku
155211 Rissanen Tomi
157527 Turunen Tuomas
015726 Virta Vesa
 järjestää: SF- Caravan Espoo ry  SF- Caravan Helsinki ry

OPI KÄSITTELEMÄÄN YHDISTELMÄÄSI PAREMMIN!
Yhdistystemme ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat käytettävissäsi

AJOHARJOITTELUTAPAHTUMASSA
8.-9.4.2017 klo 10.00-15.00

Helsinki Caravan Oy:n tiloissa, Mestarintie 2, Keimolanportti

Harjoittelu tapahtuu tarkoitusta varten merkityllä, suljetulla radalla omal-
la henkilöautolla ja yhdistysten hankkimalla matkailuvaunulla.
Yhdistysten ajotaidosta vastaavat henkilöt ovat paikalla opastamassa 
yhdistelmän käsittelyssä sekä vastaamassa kysymyksiisi.
Paikalla on mahdollista suorittaa myös ajotaitomerkkejä sekä yhdistel-
mällä että matkailuautolla. Yhdistykset ovat hankkineet paikalle merk-
kisuoritusta varten myös matkailuauton.
Harjoittelemaan ja merkkiä suorittamaan tulevia muistutetaan siitä,  
että omat vetopeilit tulee olla mukana.

H Harjoitteluradan suorittaneiden kesken arvotaan lahjakortti.
H Helsinki Caravan Oy esittelee kevään 2017 mallistoaan.
H Kahvi- ja mehutarjoilu.
Varmista tapahtuman päivämäärä Helsingin yhdistyksen internetsivujen 
tapahtumakalenterista tai Facebookista!

 
Joskus seitsemänkymmentä luvun lop-
pupuolen kesäöinä katselimme sputnik-
kien ja tekokuiden lentoja Pääkslahden 
niityllä. Odotimme illan pimenemistä ja 
varasimme lepolasset ja lämmintä päälle, 
pötköttelimme lepolasseissa ja tähystelim-
me kesätaivaalle, kyllä siellä jotain lenteli, 
jonkinlaisia viiruja vilahteli. Olipa jännää.

Vuosien varrella alue on muuttunut ja 
kehittynyt, on rakennettu saunaa, grilliä, 
tiskipaikkoja jne. Sukupolven vaihdoksen 
yhteydessä alueella on tullut erilaista akti-
viteettia, mutta se onkin toisen jutun aihe.  
Voimme vain kiittää Irja ja Pertti Lemmet-
tiä, sekä Merjaa ja Ismoa karavaanareitten 
hyväksi tehdystä työstä.

Tavataan Pääkslahdessa
Iris Lundqvist 

Pääkslahdessa on vietetty monet juhlat

KUVAT: IRIS LUNDQVIST, PÄÄKSLAHDEN MATKAILUVAUNUALUE
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Treffimaksu 50 €/ vaunu- tai autokunta, kausipaikkalaisten ohjelmamaksu 20 €/ vaunukunta. 
Lisää infoa seuraavassa lehdessämme.

Pääkslahden matkailuvaunualueen ja SF-Caravan Helsinki ry:n 
aluesopimus täyttää 40 vuotta vuonna 2017.

P Pääesiintyjänä Bridges of Rock.
O Ohjelmaa kaiken ikäisille. 

Juhlistamme asiaa 26.-28.5.2017 
järjestämällä Pääkslahdessa yhteiset 

Järjestää: Pääkslahden matkailuvaunualue ja SF-Caravan Helsinki ry

Katso lisää: www.kkkivinen.fiValimontie 3, TUUSULA  
 0400 439 579 Karo• 0400 817 217 Kari 

HOBBY 495 WFB DE LUXE -17  UUSI
Alde nestekeskusläm., L-läm., suihku, ym. 28430€

HOBBY 540 KMFE EXCELLENT -16  UUSI
Alde nestekeskl.kaasu/sähkö, L-läm., läm.vesi, ym. 28680€

FENDT 515 SG BIANCO CELEBRATION -16  UUSI
Trumatic ilmakeskusläm., L-läm., läm.vesi, ym. 28680€

HOBBY T650 FORD FSC 2.0 L FORD  -06  102 tkm
Trumatic ilmakeskusläm., suihku, markiisi, ym. 27900€

8 CARAVAN KAUPPA 5.2007

FENDT 390 FH BIANCO SELECTION -17  UUSI
Trumatic ilmakeskusläm., L-läm., pp-teline, ym. 24460€

FENDT DIAMANT 650 SG -17  UUSI
Alde nestekeskusläm., L-läm., läm.vesi, ym. 47770€

28680€ 28430€ 24460€28680€

HOBBY 560 UL PREMIUM -17  UUSI
Alde nestekeskusläm., L-läm., TV-tel., ym. 34100€

FENDT 465 SGE BIANCO ACTIV -17  UUSI
Trumatic ilmakeskusläm., läm.vesi,pp-teline, ym. 28810€

FENDT 650 SAPHIR SKM -16  UUSI
Alde nestekeskusläm.kaas.sähk., L-läm., mikro, ym. 35740€

HOBBY 770 LANDHAUS -16  UUSI
Alde nestekeskusläm.kaas.sähk.,L-läm., mikro, ym. 38990€

28810€38990€ 34100€ 35740€

&
Avoinna:   ma-pe 9 - 17

 Lauantait: 10 - 14

DETHLEFFS PREMIUM GLOBE TROTTER 2.8 D FIAT -01 242 tkm 
trumatic ilmakeskusl.,markiisi, CD/radio ym.  15900€

HOBBY 725 FIAT MC 2,8 JTD FIAT -04  96,7 tkm
Trumatic 6E, ilmast., akku/laturi, suihku, ym. 33900€ 

27900€33900€ 15900€ 47770€

Pääkstock-rokkitreffit 1970-luvun hengessä
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Matkaan lähdettiin ilman omaa kampet-
ta. Bussimatka alkoi Tikkurilan asemalta 
perjantaina lokakuun lopulla, kohdemaa-
na Hollanti. Siitä jatkettiin Vuosaaren sa-
tamaan, josta bussiin tuli loput matkaan 
lähtijät. Lähtöselvitykset ja laivaan ajo 
sujui nopeasti ja pian jo saimme sijottau-
tua hytteihimme. Ilta jatkui hyvän ruuan 
merkeissä, jonka jälkeen jäimme jutuste-
lemaan vanhojen ja uusien tuttavuuksien 
kanssa. Yöllinen merimatka oli hieman 
möykkyinen. 

Seikkailumme alkaa
Lauantaina iltapäivällä pidettiin yhteinen 
tilaisuus, jossa tutustuttiin toisiimme ja 
retken ohjelmaan. Myös kuljettajamme 
Jouni Oksanen kertoi omia odotuksiaan 

matkasta. Laiva saapui Travemündeen 
illalla. Pieni ajomatka Lyypekkiin, jossa 
vietimme ensimmäisen yön.
Sunnuntaiaamuna startattiin tien päälle. 
Hamburg-Bremen -Oldenburg yli rajan 
Hollannin puolelle, Groningen ja Sneek. 
Sieltä patotielle. 32 km pitkä Afsluitdijkin 
maapato erottaa Ijsselmeerin Pohjanme-
restä. Sää oli auringon paisteinen. Mat-
ka jatkui kohti Amsterdamia ja ajoimme 
toisellekin pato- eli pengertielle, Enkhui-
zenista Lelystadiin. Jossa upea auringon-
laskukin nähtiin. Amsterdamissa hotellina 
meillä oli suuri HolidayInn Express aivan 
Ajaxin kotiareenan vieressä.

Maanantaina oli sitten vuorossa Amster-
damin kaupunkikierros, jonka suoritimme 
bussilla. Uskomattoman upeita vanhoja 
rakennuksia. Kanavia, niin isoja kuin 
pieniä. Siltoja yli kanavien, sillankaitei-
siin lukittuja polkupyöriä, juuri niin kuin 
olemme nähneet matkaoppaissa. Kadut 
olivat paikoin todella kapeita, pyöräilijöi-
tä, jalankulkijoita ja skootterilla huristeli-
joita valtavat määrät. Ja pyöräilijöitä sai 
ihan oikeasti varoa, ne kun sujahtelivat 
melkein mistä rakosesta vaan, suurella 
vauhdilla. Kiertoajelun päätteeksi vaih-
doimme kulkupelin ja siirryimme katse-
lemaan kaupunkia hieman alempaa, ka-
navaristeilyltä käsin. Lounas oli katettuna 
laivalla, siinä oli mukava syödä ja katsella 
maisemia sekä kuunnella oppaan kerto-
muksia. Tämän jälkeen oli vuorossa Hei-
nekenin panimomuseo. Tehdas on ollut 
aikoinaan tällä paikalla ihan kaupungin 
keskustassa, mutta siirtyi 1988 kaupungin 
ulkopuolelle avarampiin ja uusiin tiloihin. 
Kierros oli mielenkiintoinen. Yksi yllätys 
tuli matkan varrella, museossa oli hevo-
sia. Upeita mustia shire-rotuisia. Kiskovat 
kaduilla sellaisia oluttynnyrivankkureita. 
Tutustumisen päätteeksi pääsimme vielä 
maistelemaan olutta ja tekemään ostoksia 
myymälässä, ei tosin olutta, vaan oheis-
tuotteita. Muistoksi käynnistä saimme 
vielä pienet olutlasit.

Markenin taide ja 
juusto sykähdyttivät
Tiistaina suuntasimme kohti Markenin 
pientä kylää. Kylä on saaressa ja vuonna 
1957 tulivat autot kylään kun sinne ra-
kennettin yhteys mantereelta. Vieläkään 
sinne ei saa ajaa muut kuin asukkaat. Tu-
ristit jättävät autot kylän laidalla olevalle 
parkkipaikalle. Markenista siirryttiin Vo-
lendamiin lautalla. Jos Marken oli pieni 
ja hiljainen, Volendam oli vilkas. Vuo-
denaikaan nähden paljon turisteja sekä 
runsaasti pikku kauppoja, joista sai ostaa 
kaikenlaista tarpeellista matkamuistoa. 

Heinekenin 
panimo

Hollanti ja juusto kuuluvat yhteen

Syksyinen retki Amsterdamiin

Hollantilaista maisemaa

Yli 30 km pitkä patotie erottaa 
sisäjärven Pohjanmeresta
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Ruokailimme ”taideravintolassa”, itse 
rakennus oli hieno monine yksityiskohti-
neen, mutta sisällä olevat yli tuhat taulua 
saavat aikaan sen, että se on nimetty tai-
deravintolaksi. Vaikka vatsat olivat täyn-
nä, suuntasimme seuraavaksi juustolaan. 
Jakob`s Hoeve valmistaa gouda juustoja 
lampaan, lehmän ja vuohen maidosta. 
Saimme maistella monenlaisia juustoja ja 
monen pussiin tuli kotiin viemisiäkin. Ei 
ollut päivä päätöksessä vielä. Seuraavaksi 
suuntasimme Zaanse Schansin kylään. Se 
on oikeastaan suuri ulkoilmamuseo. Sinne 
on siirretty muualta Hollannista tuulimyl-

lyjä, maalaistaloja ja navettoja. Rakennuk-
sia jotka olisivat muuten tulleet puretuiksi. 
Rakennuksissa oli pieniä puoteja. Illalla 
vielä kokoonnuimme hotellin ravintolan 
nurkkaan laulamaan yhteislauluja, säes-
tyksestä vastasi Risto kitaran kanssa lau-
lutukenaan Ari.

Keskiviikon ohjelmaan kuului vierailu 
Delftissä. Kaupunki jossa on Royal Delf-
tin keramiikkatehdas. Royal sen takia, 
että tehdas valmistaa tilauksesta tuotteita 
Hollannin kuninkaalliselle perheelle. En-
sin meille tarjottiin kahvit ja perinteistä 
hollantilaista omenapiirakkaa, siinä ei ole 
omenia säästelty. Näimme hienosti toteu-
tetun videon tehtaan historiasta ja kuinka 
niitä astioita ja maljakoita valmistetaan. 
Tehtaalla on valmistettu myös sisustuske-
ramiikkaa, 1920-luvulla se oli kovin suo-
sittua. Sitten siirryimme tehtaan puolelle, 
jossa opas kertoi lisää ja näytti pienen de-
monstraation astian tekemisestä. Kalleim-
mat esineet ovat käsin maalattuja, uniik-
keja kappaleita joissa on logo pohjassa 
varmistamassa aitouden. He tekevät myös 
siirtokuva tekniikalla hieman edullisem-
piä tuotteita jotka silti ovat aitoja Royal 
Delftejä. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei 
kaikki sinivalkoinen keramiikka ei ole 
Royal Delftiä. Lounasta nautimme torin 
laidalla sijaitsevassa ravintolassa. Torin 
toisella laidalla oli upea kaupungintalo ja 
sitä vastapäätä korkeuksiin nouseva Nieu-
we Kerk, kirkko. 

Haagin kautta  
Lelystadiin
Seuraava kohde Haag. Ajelimme bussilla 
kaupungilla ja opas kertoi tietoutta Haa-
gista. Haag on Hollannin hallinnollinen 
keskus. Siellä tulimme huomaamaan kuin-
ka ahtaita kadut ovat. Bussimme juuttui 
erääseen kadunkulmaan. Käännös oli jyrk-
kä ja kadunvarteen parkkeerattu auto esti 
kauempaa koukkaamisen. Siellä käytetään 
myös paljon metallipylväitä rajaamassa 
jalkakäytäviä ajoradasta. Pattitilanne, ei 
eteen, mutta ei myöskään taakse, jonne oli 
jo muodostunut jono.  Kiitos lehmänher-
mot omaavalle kuljettajalle ja parille pol-
kupyöräpoliisille. Kuljettaja peruutti auton 
takaisin edelliseen isompaan risteykseen 
ja matka jatkui. Scheveningen rannikko-
kaupunki oli reitillä seuraava. Myös siellä 
saimme ihailla kuljettajan periksiantamat-
tomuutta näyttää meille suuri hiekkaranta 
laitureineen. Kyllä sieltä vihdoin löytyi 
semmoinen väylä, johon bussi mahtui. 

Torstaina oli vuorossa Lelystad ja siel-
lä sijaitseva Bataviawerfin telakka-alue. 
Siellä rakennetaan uudelleen vanhoja hol-

Delftin sinistä posliinia

Osa tuulimyllypuistoa

Vendemin kauppakatu
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lantilaisia laivoja. Valmiina oli Batavia laiva, joka oli uponnut  
n. 1600-luvulla Australian rannikolla. Oppaanamme oli vanhempi 
herrasmies, joka kertoi erittäin innostuneesti laivasta ja sen histo-
riasta, millaisissa oloissa sen ajan merimiehet olivat olleet. Paljon 
saatiin mielenkiintoista ja uutta tietoutta. Täältä ajoimme takaisin 
Amsterdamiin pengertä myöden. Tätä aluetta kutsutaan nimeltä 
polders, joka on merestä kuivattua maa-aluetta. Tälläkin kohtaa 
oikealle puolelle jäävä meri oli varmaan 1-2 metriä korkeammalla 
kuin vasemmalla oleva kosteikkoalue. Hollannin pinta-alasta on 
n. 6500 neliökilometriä tällaisia kuivattuja alueita. Hollantiin ja 
Amsterdamiin on kiva palata koska paljon jäi vielä nähtävää.

Kotimatkalle
Perjantai ja kotimatkan aika. Paluumatka oli hieman eri reittiä. 
Zwolle-Meppel-Emmen-Cloppenberg-Bremen-Hampuri ja Lyy-
pekki. Pakollinen tuliaisten ostosretki Citti-Markettiin. Siitä ajo 
Travemündeen satamaan, jossa odottelua. Laivaan pääsi hieman 
ennen puoltayötä, mutta onneksi hytit olivat valmiina, joten nuk-
kumaan. Lauantai oli meripäivä. Seurustelua ja tapahtumien muis-
telua ja jutustelua ja syömistä. Iltapäivällä pidettiin yhteistilaisuus 
jossa ruodittiin matkan onnistumista ja suunniteltiin jo seuraavaa. 
Risto myös laulatti porukkaa Arin kanssa.  Sunnuntaiaamuna laiva 
saapui Vuosaareen, nousimme vielä kerran yhdessä bussiin. Osa 
ryhmästä jäi pois satamassa ja loput tulivat Tikkurilaan. 

Kaikki matkalla sujui mallikkaasti, aina kaikki ajoissa paikalla 
kun ollaan joku aika sovittu. Bussissa oli välillä suorastaan rie-
hakas tunnelma. Ari piti hassun hauskoja tietokilpailuja virallisen 
pistelaskun merkeissä. Timo oli järjestänyt hieman aivovoimis-
telua kuva-arvoitusten parissa. Rolf oli koonnut tietoutta myös 
Hollannista jota kuultiin bussimatkan aikana. Ainoa ikävä asia 
oli Heidin sairastuminen. Hän sai voimakkaan allergisen reaktion 
ja jouduttiin turvautumaan ambulanssiin ja paikallisen sairaalan 
apuun. Heidin kertoman mukaan kaikki sujui kuin Teho-osasto- 
televisiosarjassa ja hoito saatiin nopeasti. Yllättävää tässä oli se, 
että allergisen reaktion aiheutti katkaravut, joita hän oli jo syönyt 
aiemminkin ilman mitään oireita. 
Ja näinä sähköisten reseptien aikana Heidin vinkkinä on, kan-
nattaa matkoilla pitää paperinen tuloste käyttämistään lääkkeistä 
mukana.

Matkan järjesti SF Caravan Matkailuautoilijat ry yhdessä Astor 
matkapalvelun kanssa. Grandelin uudehkolla bussilla matkattiin, 
josta myös loistava kuskimme oli.
Matkassa  mukana oli karavaanareita eri yhdistyksistä. Matkan 
onnistumisesta vastasi kaikki mukana olleet, josta lämmin kiitos 
kaikille. Ensivuonna on uusi matkakohde uusine nähtävyyksi-
neen.

TEKSTI: IRMELI VALVE
KUVAT: JUSSI SEPPÄ, RISTO SIPPOLA

VARAA KÄTEVÄSTI NETISTÄ: SAPPEE.FI                                     

SAPPEELLA 
ON NYT TALVI 
PARHAIMMILLAAN

Sähkö kulutuksen mukaan 0,28e/kWh.
Varaukset ja tiedustelut Sappeen Myyntipalvelusta
Puh. 0207 559975 tai sappee@sappee.fi

Vuorokausipaikka

2 tai useampi vrk

TUO VAUNUSI 
SAPPEELLE!

HUIPUN ESIINTYJÄT
La 11.2.  TUURE KILPELÄINEN
La 11.3.  EVELIINA
La 25.3.  STIG
La 1.4.  VICKY ROSTI
La 14.4.  AARNE TENKANEN

Katso kaikki 
tapahtumat: 
www.sappee.fi. 
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27e/vrk

Museolaiva Patania
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HLunta ei koskaan saa kasata tai 
luoda matkailuajoneuvojen helmojen 
ympärille. Matkailuajoneuvojen helma-

rakenteissa on tuuletusaukoja, joita ei 
saa peittää. Helmarakenteet on myös 
aina pidettävä vapaina, jotta mahdol-
linen matkailuajoneuvon sisätiloissa 
aiheutunut nestekaasuvuoto tai kaa-
supullokotelossa tapahtunut kaasuvuo-
to pääsee esteettömästi tuulettumaan 
ulkotilaan.
HKäytössä olevan matkailuajoneu-
von kaasupullojen säilytystilaa ei saisi 
lukita.  
HHuomioi myös matkailuajoneuvojen 
katolle kerääntyvä lumi. Asutun mat-
kailuajoneuvon käyttäjän on pidettävä 

kattoluukkujen aukot vapaana lumesta. 
Tämä siitä syystä, että useat matkai-
luajoneuvojen kattoluukut on varus-
tettu raitisilma-aukoilla, jotka toimivat 
painovoimaisesti. Lumi ei saa peittää 
kattoluukun aukkoja ja estää näin rait-
tiinilman vapaata pääsyä matkailuajo-
neuvon sisälle.
HYmpärivuotisessa käytössä olevan 
leirintäalueen ylläpitäjälle kuuluu lu-
men poisto kaikilta kulkuväyliltä. Lumi 
ei luonnollisestikaan saa estää matkai-
luajoneuvojen siirtämistä tarvittaessa. 
Lunta pitää poistaa sillä laajuudella, 
että pelastuslaitoksen ajoneuvot myös 
talvikautena voivat toimia esteettä. 
HLeirintäalueen ajotiet ja kulkureitit 
on liukastumisen ja tapaturmien estä-
miseksi hiekoitettava riittävällä taajuu-
della ja huolellisuudella. Liukkautta voi-
daan torjua joko pintaa karhentamalla 
ja erilaisilla hiekoitusmateriaaleilla. 
Normaalin talvikelin aikana riittää kun 
kulkuväylät aurataan hammasterää 
käyttäen. Varsinaiseen liukkauden-
torjuntaan ryhdytään aina liukkauden 
ilmettyä, (vakuutusyhtiön ohje).
HLeirintäalueen kulkureiteillä ja väylil-
lä on toimittava kaikkien tienkäyttäjien 
ehdoilla. Vahinkojen ja vastuukysymys-
ten vuoksi, alueen ajotiet ja kulkuväy-
lät pitää hiekoittaa koko laajuudessa, 
vaikka hiihto- tai kelkkareitit ne ylittäi-
sivät. Poikkeustilanteissa jäisillä väylillä 
suolaa käytetään myös hiekoitushiekan 
seassa. Ei pidä unohtaa myöskään lei-
rintäaluerakennusten, portaiden, as-

TURVALLISESTI TALVELLAKIN

Hiihtokeskuksessa asuttuja matkailuvaunuja

Poista vaunun katolta lumet pois

Muutamat leirintäalueet sekä SFC-
alueet ovat avoinna ympärivuotisesti 
tai jotkut vain talvisin. Tällaisia alueita 
ovat useat hiihtokeskusten yhteydessä 
sijaitsevat leirintäalueet. 
Talviaika tuo monia käytännön haastei-
ta leiriytymisturvallisuuteen matkailu-
ajoneuvoilla. Tässä muutama talvilei-
rintään liittyvä turvallisuusnäkökohta 
sekä käytännön toimenpiteitä niiden 
parantamiseksi.
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Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry

PILKKIKISA MESSILÄSSÄ
Tervetuloa mukaan pilkkikisaan 11.3.2017 Messilään

Ilmoittautuminen kilpailuun on 11.3.2017 klo 9.30
Kilpailu alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 14.00.

Osallistumismaksu on aikuisilta 2 €/ henkilö, lapset maksutta. 

Järjestäjiltä saa ostaa pilkkejä kohtuuhintaan, mikäli omasi on jäänyt kotiin (rajoitettu erä)

Messilän Sudenpesä/ Kota on käytössämme perjantaina 10.3.2017.

Messilä Campingin viikonlopun pakettihinta 10.-12.3.2017 on 50 €/ vaunu- tai autokunta, sisältä matkailuajoneuvopaikan sähköllä. 
Lauantain lounasbuffetin saa hintaan 7,50 €/henkilö.

kelmien sekä luiskien liukkauden tor-
juntaa. Huomioitava, että rakennusten 
katoille kerääntyvä lumi voi aiheuttaa 
myös vaaratilannetta.

Matkailuperävaunun 
tieliikenteessä 
HTalvella on jarrullinen perävaunu 
aina varustettava vähintään saman-
laisilla renkailla kuin vetoautokin. Tie-
liikennelain mukaisesti on jarrullinen 
perävaunu varustettava aina parem-
milla rengasominaisuuksilla kuin veto-
auto. Hankittaessa matkailuajoneuvon 
talvirenkaita välttäkää sallittuja M+S 
merkinnällä varustettuja ns. kesätal-
virenkaita, joihin lisätään vain nastat 
kitkaa lisäämään. Unohtakaa edellä 
mainitut m+s renkaat matkailuajoneuvo 
käytössä ja hankkikaa aina kunnolliset 
talvikuviolliset nastoilla varustetut tal-
virenkaat. 
HHuolehdi siitä, että autosi on huol-
lettu talven varalle. Renkaissa tulee 
olla riittävästi kulutuspintaa ja rengas-
paineet suositusten mukaiset. Kun 
auto on kunnossa, täytyy myös oma 
ajatusmaailmakin päivittää vastaa-
maan muuttuneita olosuhteita. Siirrä 
siis ajotapasi talviaikaan riittävän ajois-
sa! Vähentämällä nopeutta neljännek-
sellä, pysähtymismatka lyhenee lähes 
puoleen.
HTalviliikenteessä tärkeää on oma 
asenne, ennakointi, taitoihin ja tilantee-

Täydellisesti hoidettu lumen poisto

seen sopiva ajonopeus sekä riittävät 
etäisyydet edellä ajaviin. Muista myös 
seurata perävaunua ajon aikana, ettei 
lumi pääse kerrostumaan matkailupe-
rävaunun rakenteisiin ja näin muutta-
maan perävaunun painojakautumaa. 
HJokaisen kuljettajan tulisi tutustua 
oman autonsa jarruihin ja harjoitella 
jarruttamista eri tilanteista. Parhaan 
tuloksen saa, jos pystyy osallistumaan 
jollekin SF- Caravan ry:n ajoharjoitte-
lutapahtumaan. Liikenneturva ja auto-
koulut järjestävät lyhyitä ennakoivan 
ajon kursseja, joilla voi tehokkaasti 
opiskella mm. jarruttamista. 
HVähäinenkin lumimäärä on aina 
poistettava lähdettäessä tieliikentee-
seen.

Talviuinti/avanto
HTalviuintipaikka on merkittävä tai 
tarvittaessa aidattava, siten että ul-
kopuoliset kulkijat eivät pääse putoa-
maan avantoon.
HMyös kulkureitti avannolle vaati 
tarvittaessa liukkauden torjuntaa, joko 
hiekoittamalla tai asettamalla liukkautta 
estävän maton reitille. 
HAvanto on varustettava portaalla, 
johon on liitetty käsijohde avannosta 
nousua varten.

Turvallisesti talvellakin 
HANNU KIVIKOSKI 
SF- CARAVAN RY
LEIRINTÄ- JA TURVATOIMIKUNTA
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Vanha liikennevakuutus-
laki korvattiin uudella 
1.1.2017 alkaen.
Liikennevakuutuslain muuttuminen ei 
vaadi toimenpiteitä kuluttajilta. Autoi-
lijoiden on kuitenkin hyvä tietää, että 
lakisääteisen liikennevakuutuksen lai-
minlyönnistä tulee jatkossa aiempaa ko-
vemmat sanktiot. Vakuuttamaton ajoneu-
vo on käyttökiellossa ja poliisi voi ottaa 
rekisterikilvet pois, jos tällainen ajoneuvo 
tavataan liikenteessä. Myös vakuuttamat-
tomuusmaksuja korotetaan. 

Laiminlyöntimaksun suuruuteen vaikutta-
vat laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin 
tahallisuus ja toistuvuus sekä se, onko ajo-
neuvoa käytetty liikenteessä. Jatkossa Val-
tiokonttori määrää vakuuttamattomuus-
maksun. Liikennevakuutuskeskus vastaa 
edelleen maksujen perinnästä.

Uusi laki ei tuo merkittäviä muutoksia va-
kuuttamisvelvollisuuteen. Kuljettajan on 
tärkeintä tietää se, että liikennekäytöstä 
poistettu ajoneuvo ei tarvitse enää liiken-
nevakuutusta. Vakuutus pitää tällöin irti-
sanoa erikseen. Jos liikennevakuutus on 
irtisanottu, se on otettava uudelleen ennen 
Trafille ilmoitettavaa liikennekäyttöönot-
toa. Liikennekäytöstä poistetulla ajoneu-
volla ei luonnollisesti saa ajaa lainkaan.

Vuodenvaiheesta alkaen vakuuttamisvel-
vollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen 
vahinkojen korvaaminen siirtyy Valtio-
konttorilta Liikennevakuutuskeskukselle. 

Ja sitten se mielenkiintoinen uudistus, jota 
saakin lukea pitkään ja ajatuksella!

Valtioneuvoston asetus 
ajoneuvojen käytöstä 
tiellä annetun asetuksen 
16 §:n muuttamisesta

Kuorma-autossa, linja-autossa ja koko-
naismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöau-
tossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka 
rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä 
tunnissa, on joulu-, tammi- ja helmikuun 
aikana käytettävä vetävillä akseleilla, lu-
kuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita, 
talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääuri-
en syvyys on vähintään 5,0 millimetriä. 
Muilla akseleilla sekä mainitulla ajoneu-
volla vedettävän perävaunun ja hinattavan 
laitteen kaikilla akseleilla on tällöin käy-

tettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pää-
urien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä. 
Talvirenkaita ei tarvitse käyttää ajoneuvon 
valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, 
korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä 
tilapäisissä enintään 20 km pituisissa siir-
roissa sekä museoajoneuvossa ja sellai-
sessa ajoneuvossa, johon talvirenkaita ei 
ole saatavissa.  Rengasvaurion johdosta 
tilapäisesti käytettävän vararenkaan ei kui-
tenkaan tarvitse täyttää tässä momentissa 
säädettyjä edellytyksiä. Tämä asetus tuli 
voimaan 2.1.2017

Mielenkiintoisesti kirjoitettu laki ja vai-
kutuksia löytyy varmasti karavaanareiden 
ajoneuvoissa. Laki on ajateltu raskaanka-
luston eli puhtaasti isojen ajoneuvojen ta-
kia. Jatkossa esimerkiksi parirenkaallises-
sa ajoneuvossa on oltava molemmat ren-

VUOSI VAIHTUI JA LAIT SEN MUKANA
Tässä pari tarkeää muutosta jotka on hyvä tietää!

kaat lain edellyttämän pinnan mukaisia, 
kun vielä viime vuonna sai toinen olla lä-
hes täysin kulunut. Myös ulkomaalaisilta 
jatkossa edellytetään samoja kulutuspinta 
vaatimuksia.
Se, että turvallisuutta parannetaan, on hy-
vä asia.  Toivottavaa olisi, että sitä vielä 
valvottaisiin. 
Turvallisia kilometrejä vuodelle 2017!

Terveisin Jiri Kattelus 
Karavaanari ja Leirintä- ja turvatoimi-

kunnan jäsen, liikenne

Lisätietoja:
Timo Aho, puh 0400 346 443, timo.aho@gmail.com
Paul Björkroth, puh 0400 421 863, paul.bjorkroth@gmail.com

  

KESKUSTELUILTA TOIMISTOLLA 
Helsingin yhdistyksen toimistolla 

järjestetään keskusteluilta

 keskiviikkona 15.2.2016. 

Illan aiheena on 

LIIKENNE TÄNÄÄN
Luennoitsijana Jiri Kattelus 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

SF- Caravan ry:n Leirintä- ja  
turvatoimikunnasta.

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry
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Tutustu yli 400 matkailuajoneuvon jättivalikoimaan osoitteessa rintajouppi.fi

J.Rinta-Joupin rahoitustarjous uuteen matkailuajoneuvoon

KORKO VAIN Ei mitään muita kuluja*

Adria Matrix M650 SF 50 Years Edition alk. 69.990€

Adria Matrix M670 SL 50 Years Edition alk. 73.500€

Suosittu Matrix – monipuolinen crossover-malli ainutlaatuisella ulkonäöllä ja tyylikkäällä sisustuksella

Matrix 50 Years EditioncollectionSILVER

Varastossamme suurvalikoima uusia Adria- ja Sun Living-matkailuautoja – heti toimitukseen.
Meille käyvät vaihdossa myös henkilö- ja pakettiautot – tarjoa rohkeasti.

Adria Adora 522 UP 50 Years Edition alk. 25.600€

SILVER collection Adora  50 Years Edition

0,99%

*) Esimerkkilaskelma: Ajoneuvon hinta tai väliraha 25 000€, käsiraha 5 000€, perustamiskulu 0 €, korko 0,99 %, käsittelymaksu 0€/kk, luottoaika 60 kk, viimeinen isompi erä 5000 €, kuukausierä 221,80€. Luottokustannukset yht. 746,60€.  KSL:n mukainen luottohinta 25.746,60, todellinen vuosikorko 0,99%. Vaatii luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. 

RINTA-JOUPPI CARAVAN

Vantaa, Kistolantie 3 
(moottoritieltä Klaukkalan liittymästä) 
puh. 09-2525 7500. 
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-15 

Teemu Jaatinen  
paikallispäällikkö
p. 040 519 0611

Hannu Korhonen
p. 040 519 0610

Kristian Holmström
p. 040 519 0613

Anton Ylä-Autio
p. 040 823 3061
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Pysäht yn eet Van kku r it

Pekka Johannes Vanamo   SFC 9875

s. 15.11.1945

k. 20.8.2016

Muistoa kunnioittaen SF-Caravan Vantaa Ry

P.E. Svinhufvudin johtama porvarillinen senaatti luki 
4.12.2017 laatimansa itsenäisyysjulistuksen eduskunnal-
le ja 6.12.2017 Suomesta tuli itsenäinen valtio. Tie itsenäi-
syyteen oli ollut pitkä ja vaatinut paljon tahtoa ja työtä. It-
senäisyyden alkutaival oli maassamme raskas ja sotainen. 

Itsenäisyyden aika ei siis ole ollut vain ruusuilla tanssi-
mista, vaan se on sisältänyt paljon vaikeita aikoja ja tulee 
sisältämään niitä jatkossakin. Suomalaiset ovat kuitenkin 
sitkeästi rakentaneet omaa maataan ja päättäneet itse 
asioistaan yhdessä.  Itsenäinen Suomi siirtyy vuoden lo-
pussa uudelle vuosisadalle. 

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tarkoituk-
sena on vaalia Suomen vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja 
demokratiaa tarjoamalla suomalaisille ja Suomen ystäville 
monipuolista ja kansainvälistä ohjelmaa sekä Suomessa 
että maailmalla. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ym-
märtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa 
Suomen tulevaisuuteen.

Juhlavuoden teema on ”Yhdessä”
Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla 
ja monipuolisella ohjelmalla. Valtioneuvoston kansliassa 
toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman 
kokoamisesta, mutta juhlavuoden ohjelma voi syntyä vain 
yhdessä suomalaisten ja Suomen ystävien kanssa sitä ra-
kentaen. Ohjelmasta tulee toteuttamistavoiltaan ja teemoil-
taan yhtä monimuotoinen kuin Suomi ja suomalaisetkin ovat.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana onkin tämän 
vuoksi ”Yhdessä”, jolla kannustetaan suomalaisia ja Suo-
men ystäviä rakentamaan juhlavuosi yhdessä. 

ITSENÄINEN SUOMI 100 VUOTTA
Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystävil-
le. Jokaisella on siten mahdollisuus kantaa kortensa kekoon 
juhlavuoden onnistumiseksi eli voit ehdottaa pientä tai suurta 
tekoa liitettäväksi Suomi 100 –ohjelmaan. Mukaan voi tulla 
juhlavuoden 2017 syksyyn asti.

Juhlavuoden ohjelma on jaettu erilaisiin teema-alueisiin, kuten 
esim ”taide ja kulttuuri”, ”urheilu ja liikunta”. Teeman ”muuta 
mielenkiintoista” alta löytyy mm Suomi pelaa Kimbleä-turna-
us, joka päättyy Suomenmestaruusmittelöön. Turnauksella 
juhlistetaan myös Kimblen 50:ttä syntymäpäivää. 

Satavuotiaalla itsenäisellä Suomella on vahvuus katsoa vuo-
sisata eteenpäin ja taaksepäin sekä seistä tukevasti tässä 
ajassa. 
Vuoden ohjelmasisällön tarkoituksena on syventää ymmär-
rystä koko itsenäisyyden ajasta, tarkastella sitä Suomea, 
jossa juuri nyt elämme – sekä etsiä ja luoda uutta.

Listätietoja:www.suomifinland100.fi 

TEKSIT: ARMI YLIKORPI
KUVA: LEENA KOSKELA 
LÄHDE: SUOMI FINLAND 100 - SIVUSTO
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Tervetuloa koko kansan  
caravan-kauppaan

Espoon Koskelontieltä löydätte autot ja vaunut  
kaikkeen matkailuun

rinta-jouppi.com

Rinta-Joupin Autoliikkeestä saatte
kokonaispalvelut matkailuajoneuvollenne:

* rahoitus * vakuutukset * varaosat * tarvikkeet * huollot

Rinta-Joupin Autoliikkeessä käyvät vaihdossa kaikki nämä

Rinta-Joupin Autoliike on yksi 
Suomen suurimmista caravan-liikkeistä.  

Yksilölliset palvelut räätälöidään 
yli 60 vuoden ajoneuvokauppa- 

kokemuksella.

Asiantuntevat myyjämme opastavat valitsemaan
juuri oikean mallin. Meillä on kaikki valmiina.

Tervajoki   |  Espoo  |  Helsinki  |  Jyväskylä  |  Kempele  |  Keuruu  | Kokkola  |  Mikkeli  |  Oulu  |  Pori  |  Rauma  |  Rovaniemi  |  Turku  |  Vaasa  |  Ylivieska  

 
 

Tervetuloa kaupoille! Palvelemme ma-pe 9-18 • la 10-15
osoitteessa Koskelontie 21 ESPOO  

Ossi Liukka
040 1778 942

Marko Laine
040 1778 941

Kaikista nettisivujemme  
yli 270 vaihtoehdosta voitte tehdä kaupat 

meillä Espoossa.
Tutustukaa osoitteessa:

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE
KOSKELONTIE 21

ESPOO

Turun moottori-
tie 5 km

KEHÄ III

RÖYLÄ
KOSKELO

VANHAKARTANO
KULLOONMÄKI

LÄNNESTÄ TULTAESSA
LIITTYMÄSTÄ

KOSKELO
VANHAKARTANO

IDÄSTÄ TULTAESSA
LIITTYMÄSTÄ

Hämeenlinnan-

tie 4,2 km
Kehä III:n varrella, 
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Edustamme Espoossa uusia LMC-, Carado-, Pössl-, 
Hymer- ja Road Car -matkailuajoneuvojaJÄTTIVALIKOIMA

UUSIA JA 

KÄYTETTYJÄ 

MATKAILU-

AJONEUVOJA
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SF- Caravan ry:n liittokokous hyväk-
syi toukokuussa Etelälahden Ulkoilu 
ry:n jäsenekseen jäsennumerolla 076.

Etelälahden ulkoilu on caravan- ja lei-
rintäalue Vihdissä. Alueen on omista-
nut Vantaan kaupunki, mutta toiminta 
oli heikkoa. 
Alueen hoidosta vastasi vain yksi kun-
nan palkkaama henkilö, jonka työaika 
oli 40 tuntia viikossa. Vantaan kaupunki 
oli sulkemassa paikkaa, mutta alueella 
majailevat karavaanarit ottivat alueen 
hoitoonsa, ja perustivat yhdistyksen 
nimeltä Etelälahden ulkoilu ry. Vuosi 
2017 on yhdistyksen viides toiminta-
vuosi. Alue on SFC-alue ja tiedot löyty-
vät Caravan-lehden Leirintäoppaassa.

Etelälahden matkailuajoneuvopaikat 
ovat kumpuilevilla nurmikentillä.  Yleis-
vaikutelma on siisti ja rauhallinen. Alue 
jakautuu kolmeen eri alueeseen, jois-
ta lähinnä rantaa sijaitsee nurmialue, 
joka on varattu telttailuun ja peleihin.

Kumpuileva maasto on kaunista mut-
ta yksikään matkailuajoneuvopaikka ei 
taida olla vaakasuorassa. Tasaamiseen 
on käytettävä pyöräkiiloja. Sähköistet-
tyjä matkailuajoneuvopaikkoja Etelälah-
dessa on 140, joista kausipaikkoja on 
noin 70. Kapasiteettiä olisi kuulemma 
170:lle vaunulle. Muutama vaunu ym-
päristöineen on hieman räjähtänees-
sä kunnossa. Liekö alueen alkuperäi-
siä asukkeja.

Alueella on useampia vessoja, grilli-
paikkoja, vesipisteitä sekä ulkopöy-
tiä. Lähinnä päärakennusta ja toimis-
toa on suurin huoltorakennus, jossa 
on vessojen lisäksi tiskauspaikka ja 
varastotiloja. Neljäs ja suurin grillipaik-
ka on rannassa. Suuressa katoksessa 
on kaksi tiilestä muurattua grilliä sekä 
keittiötila. Grillirakennuksen vieressä 
on kesäsuihkurakennus. Rannassa on 
suuri hirsinen saunarakennus, jossa on 
oma sauna sekä oma uimalaituri nai-
sille ja miehille. Saunojen yhteydessä 
on pesuhuoneet, pukuhuoneet sekä 
vilvoitteluterassit. Leirintämaksuun si-
sältyvät yleiset saunavuorot ovat ke-

Kumpuilevaa maastoa

Rantakuvaa Uuteen grillikatokseen mahtuu

Etelälahti SFC
säaikaan keskiviikkoisin, perjantaisin 
ja lauantaisin 18.00 – 20.00.

Järvi on melko matala mutta laiturin 
päästä pääsee hyvin uimaan. Ranta on 
hiekkaa. Vesi lämpiää nopeasti mutta 
on sekaista varsinkin kovalla tuulella.

Päärakennuksessa on toimisto sekä 
keittiö ja seurustelutila. Olohuoneessa 
on TV, takka, luettavaa ja pelejä. Tila 
on varattavissa jäsenten omiin perhe-
juhliin. Lasten leikkipaikan valmistui 
kesän 2015 aikana.

Alkuperäistä suomalaista luontoa, jär-
viä, metsää, jokia, laaksoja, soita ja 
kallioita löytyy viereisestä Nuuksion 
kansallispuistosta. Haukkalammen, 
Kattilan ja Siikajärven ympäristössä on 
yhteensä yli 30 km merkittyjä retkeily-
reittejä. Uudessa luontokeskus Haltias-
sa on tietoa koko Suomen luonnosta.

Etelälahden löytää osoitteella: Etelälahti 
SFC, Ollilantie 225 A, 03300 Otalampi

TEKSTI JA KUVAT: EEVA BERGMAN

Rannasta löytyy hirsinen saunarakennus

Toimisto ja seurustelutila sijaitsevat 
päärakennuksessa
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Pekoni kattaa kaiken

LAATINUT: HENRY VON BELL
Vastaukset on lähetettävä 28.4.2017 mennessä osoitteeseen
SF-Caravan Helsinki, Intiankatu 31 C, 00560 HKI
Oikein ratkaisseiden kesken arvomme viisi 10 euron arvoista 
tuotepakettia.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

RISTIKKO 1/2017
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Avoinna arkisin klo 10-17 tai sopimuksen mukaan • 
Puh. 019 483 181 • Avainkierto 15, 05840 Hyvinkää

 MATKAILUVAUNUT

TARVIKKEET

VARAOSAT

 HUOLTO

• Vaunumyynti - huolletut 
käytetyt matkailuvaunut
• Ostetaan ja otetaan 
myyntitiliin - kysy ja tarjoa!

• Etuteltat ja markiisit
• Suositut Svenska Tältin 
StandBy etuteltat vaunuihin
• Caravan-tarvikkeet ym.

• Cabbyn varaosat
• Alde, AL-KO, Trumatic, 
Dometic ja Primus
•Yleisvaraosat vaunuihin

• Vuosihuollot ja katsastukset
• Koeponnistukset ja asennukset
• Tiiviystarkastukset
• Vahinkokorjaukset ym.

www.hyvinkaacaravan.net

Pekoni yhdistetään pääasiassa aamiaiseen, jossa se syödään 
munakokkelin kanssa. Pekonista voi aamiaisruoan lisäksi teh-
dä vaikka mitä. Tässä muutama vinkki.

Leipäjuustoa pekonilla alku- tai välipalaksi
Pekoni ja leipäjuusto sopivat hyvin alkupaloiksi ja pieniksi vä-
lipaloiksi. 
Leikkaa leipäjuusto noin etusormen pituisiksi ja paksuisiksi pöt-
köiksi. Kierrä pekoni leipäjuustopalojen ympärille. 
Laita leipäjuustot grilliin paistumaan (huomaa, että juusto va-
luu hieman).
Anna paistua kunnes pekoni on kypsää ja leipäjuusto pehmen-
nyt.
Anna vetäytyä hetki, niin että juusto kiinteytyy. Tarjoile sellai-
senaan.

Pääruoaksi kanafileitä
Kanafileet ja pekoni ovat hyvä pääruoka. Tähän ruokalajiin suo-
sitellaan minuuttifileitä pekonin kaveriksi. Mausteita maun mu-
kaan.
Aloita huuhtelemalla fileet juoksevan veden alla.
Leikkaa juustosta pieniä siivuja; juustoksi sopii esim Gouda tai 
vielä kiinteämpi cheddar. Kääri filee rullalle siten, että juusto jää 
fileen sisään. 
Rullaa pekoniviipaleet fileen ympärille niin, että filee peittyy ko-
konaan pekoniin. Yhteen fileeseen menee neljä pekoniviipaletta.
Laita valmiit tekeleet grilliin paistumaan. Paista kunnes pekoni 
on muuttunut rapsakaksi ja rintafilee sopivan meheväksi. Tarjoi-
le riisin ja/ tai salaatin kera.

tai pekonijauhelihapaistos
Tähän ruokaan tarvitset uunivuoan, 400 grammaa jauhelihaa, 
juustoraastetta ja runsaasti pekonia. Mausteita ja maun mukaan 
esim jalopenoa. En itse ole kokeillut valmistaa tätä Cramerissa, 
jossa on etuluukku, mutta miksei se siinäkin onnistuisi.
Vuoraa vuoka pekoniviipaleilla siten, että pekonin hännät jäävät 
reilusti vuoan reunojen yli.  Mausta jauheliha makusi mukaan ja 
aseta se vuokaan pekoniviipaleiden päälle.  
Lisää jauhelihan päälle mahdolliset jalopenosuikaleet. 

Pekoni kattaa kaiken
Taita pekonihännät jauhelihan päälle siten, että ne muodostavan 
katon jauhelihalle. Aseta juustoraaste pekonikaton päälle. 
Paista uunissa 220 asteessa noin 45 minuuttia. Tarjoile salaa-
tin kera.

TEKSTI JA KUVAT: HENKKA SF-C 88125

Fileet paistuvat grillissä tasaisesti

Työväline

Leipäjuusto ja pekoni paistuvat hyvin grillissä
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Onnistuneen valinnan varmistavat:
Kari Kortesalmi Henry Aalto  Tuomas Salminen Atso Muuronen
040 588 5777 0400 672 626  050 5756 720 0500 450 735

Mestarintie 2, 01730 Vantaa

360°-esittely nyt kaikista uusista ja vaihdokeista
www.helsinkicaravan.fi

Liikuta ja hallitse

HC_Caravan_2016_187x134.indd   1 16.8.2016   13.18
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En ihan ensimmäisenä miettinyt liittyväni 
SF Caravan Espoon hallitukseen mennes-
säni yhdistyksen kokoukseen syksyllä. 
Koko yhdistystoiminnasta ei itsellä ole 
suuremmin kokemuksia. Muutoinkin 
omat karavaanari kokemukset on vas-
ta parin vuoden takaa. Toki 80-luvulla 
on vanhempien mukana tullut karavaani 
toimintaa harrastettua, mutta niistä reis-
suista omat muistikuvat on perin hataria. 
On kuulemma käyty Norjassa, Ruotsissa 
sun muualla. Hämäriä muistikuvia sieltä 
täältä.

Kun omalta osalta homma alkoi vuonna 
2015, niin sen piti alkaa vuokravaunulla 
ja ideana oli mennä vain Lappiin katsele-
maan ruskaa sen suuremmin miettimättä 
minne siellä. Omat lapsetkin on jo sen 
verran vanhoja (15v, 13v ja 11v), että 
varmasti muistavat reissun. Meillähän pi-
ti olla vaunu mukana missä voi nukkua 
missä vain ja ruuat voi tehdä missä vain. 
Sekin reissu lopulta hoidettiin omalla 
1200€ maksaneella 4 hengen Knaussin 
Südwind 395:lla, jota ei oltu tarkoitettu 
kuin 4:lle hengelle ja minkä ostin viikkoa 
ennen reissua. Kiire oli kova ja silloinen 
vetoauto saneli vaunun koon. Mukaan 
lähti vielä isohko koira. Juuri ennen läh-
töä liityttiin Autoliiton plussajäseneksi (ei 
ollut kova luotto autoon tai vaunuun) ja 
SF- Caravaniin perhejäseneksi, vanhukset 
on nimittäin edelleen Espoon yhdistyksen 
jäseniä. Näin jälkikäteen voi vaan todeta, 
että pikkusen oli ahdasta Knaussissa. Ko-
ko karavaanitouhu oli silloin myös vähän 
säätämistä ja soveltamista. Ei nimittäin 

SF-Caravan Espoo ry:n uusi 
hallitusjäsen Kimmo Ruoho

ollut mitään hajua mikä ihme on Truma-
tic ja miten ihmeessä se toimii. Miten tuo 
kummallinen jääkaappi toimii kun nappu-
laa riittää ja mitä ihmettä leirintäalueella 
pitää tehdä kun sinne saapuu sun muuta 
pientä hommaa.

No reissu lopulta tehtiin ilman suurempia 
ongelmia. Myös puskaparkit tuli tutuksi, 
enkä edes ennen reissua tiennyt niitä ni-
mitettävän puskaparkiksi. Homma myös 
sujui sen verran hienosti, että jonkin as-
teen kipinä touhusta jäi. Auto vaihtui hie-
man vetokykyisempään peliin ja samalla 
tuli ostettua ihan oikea 5 hengen vaunu, 
Dethleffs Camper Family. Vanha Knaus 
oli vuodelta 1988 ja nyt hypättiin jo vuo-
teen 1997. Dethleffsin kanssa reissattiin 
kesä 2016 ja tehtiin sillä syksyllä myös 
uusi ruskaretki. Nyt ei ollut niin ahdasta 
ja oli pikkusen enemmän kokemusta koko 
touhusta. Muutoinkin tässä parin vuoden 
aikana on tullut tutuksi Knaussin mätä-

vaurioiden korjaus, vaunun dc fixaus, 
Trumatic tullut erittäin tutuksi ja on sitä 
Dethleffsin osalta tullut katolle laitettua 
aurinkopaneeli. Koska karavaanitouhu on 
sen verran mielenkiintoista, ja sillä on per-
heen melko edukas reissata, niin keväällä 
pitäisi Dethleffssi vaihtua vielä isompaan 
peliin nyt kun autokin tuli päivitettyä vie-
lä vetokykyisempään peliin. Knaussikin 
on vielä pihassa ja sillä ajattelin kokeilla 
vuokraustoimintaa. Minne mennään ke-
sällä 2017 ja millä kalustolla, on vähän 
pähkäilyn alla.

Tässä kaiken pähkäilyn lomassa pitäisi 
myös hoidella yhdistyksen hallitushom-
mia. Koko hallitus touhusta tulee mieleen 
tuo oma vuoden 2015 Lapin reissu. Mis-
tään ollut mitään hajua, mutta kyllä siitä 
selvittiin ja opittiin. Homma ainakin näin 
alkuun tuntuu ihan mielenkiintoiselta. Jo-
ten eiköhän tästä jotain saada aikaiseksi.

Esittelyssä
Vaunu on kätevä väline silloin, kun koko perhe on matkalla koirineen. Sanoo Kimmo Ruoho

TEKSTI JA KUVA: KIMMO RUOHO
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Matkailuajoneuvojen huoltoliike Nummelassa!

Suoritamme kaikkien matkailuautojen ja
matkailuvaunujen
- huollot (myös paikan päällä)
- kolarikorjaukset
- kosteusvauriokorjaukset
- muutostyöt
- lisävarusteasennukset
- Alde, Dometic, Electrolux, Primus, Traumatic 
 ja Thedfort huollot
- varaosat ja tarvikkeet

TM CARAVAN OY
Kaukoilantie 8
03100 NUMMELA
(Hongkong tavaratalon vieressä)

Matti Turunen 0400-486 037 Ari Mäkinen 0400-934 665

VARASTOINTIPALVELUT

Veljekset Häti Oy, Suosillantie 1, 12350 Hausjärvi • Hallitilaa yli 4.000 m²,  ovien koko n. 6 x 6 m.

www.hati.fi

Ympärivuotista varastointi- ja säilytyspalvelua sisätiloissa 
Riihimäellä, erinomaisten yhteyksien varrella. 
Varastoimme asuntoautot ja -vaunut sekä 
autot ja veneet.

Jaakko Häti  040 738 4316 
Roope Häti   040 845 6178
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Kädessäsi on pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteinen jäsenlehti. 
Mikäli koet toimintamme kiinnostavaksi ja haluat liittyä jonkin  
yhdistyksemme jäseneksi, on siihen kolme mahdollisuutta. Liittyminen 
hoidetaan kaikissa tapauksissa SF-Caravan ry:n jäsenrekisterin  
kautta (jasenrekisteri@karavaanarit.fi).

Miten yhdistystemme jäseneksi?

HELSINKI

Jos olet jo SF-Caravan ry:n jäsen jossain toisessa yhdistyksessä, voit valita joko 
lisäjäsenyyden jo voimassa olevan paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi tai sitten 
voit erota toisesta ja liittyä johonkin yhdistyksistämme. Jos et vielä ole SF- Caravan 
ry:n jäsen, tulee sinun liittyä ensin sen jäseneksi. Muista aina liittyessäsi mainita oi-
kea yhdistysnumero (Espoo 001, Helsinki 003, Kerava 063, Vantaa 023). 
Liiton perimä jäsenmaksuosuus on vuodessa 24,50 €, johon lisätään valitsemasi 
paikallisyhdistyksen osuus 14 € - 18 €. 

AJO-OHJE VANTAAN TALLILLE:
Tieltä nro 3 (HKI-HLINNA) Tervakosken kohdalta Ryttylän ohi Turk-
hautaan, josta Turkhaudantietä (Jokimaa) n. 100 m ja vasemmalle 
Heinäjoentietä (Vantaan Talli).
LAHTI-FORSSA tieltä tullessa Janakkalan suuntaan Turkhautaan. 
Loppu samoin kuin edellä.

Vantaan Talli
Heinäjoentie 146, 12350 Turkhauta

puh: 050 5223 902

Vantaan Tallin hinnasto
Vuorokausimaksu  17 € 
Mittarisähkö / kWh  0,28 € 
Sähkö ilman mittaria/ vrk (1.9.-30.4.) 10 € 
Kuukausimaksu  70 € 
Kevätkausipaikka   190 € 
Kesäkausipaikka  270 € 
Syyskausipaikka   190 € 
Vuosipaikka  470 €
Kausi- ja kuukausipaikkojen edellytyksenä on asennettuna 
kWh-mittari. Sähkömaksu kWh-mittarin mukaan.
Kevät-, syys- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen. 
Vaunun säilytys / vuosi (säilytysalueella) 125 €
Vaunun säilytys / kk (säilytysalueella) 18 €
Päiväkäyntimaksu / matkailuajoneuvo 7 €
Pesukone/kerta  3 €
11kg kaasupullo  23€

Tapahtumamaksu erikseen

Hintojen muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

Näytöksen kesto ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa.

Lipun hinta on 49 euroa/henkilö. 

Ilmoittautumiset 24.2.2016 mennessä 
osoitteeseen  
Toimisto@sf-caravanhelsinki.fi.

Maksu suoritetaan ilmoittautumisen  
yhteydessä saatujen ohjeiden mukaan. 
Maksamattomia varauksia ei huomioida.

kuva ©Mirka Kleemola 

KIRKA - SURUN PYYHIT SILMISTÄNI

Stadilaisen Kirill ”Kirka” Babitzinin poismenosta
tulee vuonna 2017 kuluneeksi 10 vuotta. Peacock 
-teatterissa saa 2.2.2017 ensi-iltansa musiikki-
näytelmä Kirka-Surun pyyhit silmistäni. Näytel-
mässä nähdään välähdyksiä Kirkan elämästä ja 
kuullaan kappaleita hänen koko uransa ajalta.

Lähde mukaan
Kirkan musiikin maailmaan 
lauantaina 1.4.2017  
Peacock-teatteriin klo 13.00

Järjestää: SF-Caravan Helsinki ry



Tapahtuma- ja treffikalenteri 2017
HELMIKUU 15. Keskusteluilta toimistolla SF-C Helsinki
 24.-26. Laskiaisrieha  SF-C Vantaa 
 25.  TalviCaramba, Rajamäki SF-C Hyvinkään seutu

MAALISKUU 3.-5. Pilkkikisat Pääkslahdessa Pääkslahti
 10.-12. Pilkkikisat Messilässä SF-C Helsinki
 10.-12. Naistenpäivä SF-C Vantaa
 14. Matkailuilta toimistolla SF-C Helsinki

HUHTIKUU 1.  Teatteripäivä, Peacock SF-C Helsinki
 8.-9. Ajoharjoittelutapahtuma, Helsinki Caravan SF-C Espoo, SF-C Helsinki
 13.-17. Pääsiäinen Pääkslahdessa Pääkslahti
 13.-17. 67 FICC Youth Rally, La Haye-Du-Puits, Ranska 
 15. Kevättapahtuma SF-C Kerava
 22. Keravan yhdistyksen kevätkokous SF-C Kerava
 22. Kevättalkoot Tallilla SF-C Vantaa
 28.4.-1.5. Vappu Pääkslahdessa Pääkslahti
 28.4.-1.5. Vappu ja Hattu-tapahtuma, Tosi Tallilainen kilpailu SF-C Vantaa
 29. Vantaan yhdistyksen vuosikokous SF-C Vantaa

TOUKOKUU  5.-7. Turvatreffit Kangaslammella SF-C Kerava
 12.-14. Darts- ja tikkatapahtuma SF-C Vantaa
 17. Helsingin yhdistyksen kevätkokous SF-C Helsinki
 17.-26. 85 FICC Rally Datca, Turkki
 19.-21. Hernerokkatreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
 20. SF-Caravan ry:n liittokokous, Lappeenranta
 26.-28. Aluesopimuksen 40 vuotisjuhlat/ Rokkitreffit Pääkslahti, SF-C Helsinki
 29. Espoon yhdistyksen kevätkokous SF-C Espoo

KESÄKUU 9.-11. Petanque avoin kaikille SF-C Vantaa
 10. Caramban SM-kilpailut, Vantaan Talli
 16.-18. Lasten treffit SF-C Vantaa

HEINÄKUU 9.-15. NCT 2017 & Nordic Rally, Kokemäki 

ELOKUU 18.-20. Possutreffit Skepparsissa SF-C Itä-Uusimaa
 25.-27. Syntymäpäiväjuhlat Kangaslammella SF-C Kerava
 25.-27. Musiikkitreffit SF-C Vantaa

SYYSKUU 22.-24. Syyspetanque SF-C Vantaa
 30. Running Dinner- tapahtuma SF-C Vantaa

LOKAKUU 21. Syystalkoot Tallilla SF-C Vantaa
 27.-29. Valojuhla + Halloween SF-C Vantaa
 28. Keravan yhdistyksen syyskokous SF-C Kerava

MARRASKUU 17.-19. October- teematapahtuma SF-C Vantaa
 25. Pikkujoulut Kangaslammella SF-C Kerava

JOULUKUU 1.-3. Tallin pikkujoulut + Suomi 100 v juhlavastaanotto SF-C Vantaa
 29.-31. Uusivuosi Tallilla SF-C Vantaa


